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O PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO EM ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

DE CIÊNCIAS: relações Vygotsky e Freire nos Três Momentos Pedagógicos 

 

RESUMO 
 

Estudos têm evidenciado um significativo crescimento de trabalhos da área de Educação em 

Ciências que utilizam a teoria de Vygotsky, principalmente para elaboração de propostas 

didático-pedagógicas e análise de processos interativos. Tendo em vista esse crescimento, o 

objetivo geral deste trabalho consiste em investigar potencialidades das perspectivas 

vygotskyana e freireana em propostas didático-pedagógicas de Educação em Ciências, tendo 

como referência o processo de humanização. Para o desenvolvimento desta pesquisa, 

realizaram-se as seguintes etapas: a) mapeamento de dissertações e teses da área de Educação 

em Ciências publicadas no Brasil, que têm utilizado Vygotsky como referência, as quais foram 

obtidas por meio do banco de dados da CEDOC, CAPES e Plataforma Sucupira, e analisadas 

tendo como referência alguns focos temáticos;  b) discussões, com base em Gehlen (2009) e 

Solino (2017), sobre  elementos que representam o processo de humanização tanto em Freire 

quanto em Vygotsky além de construtos teóricos  que resultaram na emergência dos Parâmetros 

Humanizadores; c) análise dos trabalhos que utilizam Vygotsky e Freire em propostas didático-

pedagógicas, em que identificaram-se e analisaram-se propostas didático-pedagógicas 

presentes nas dissertações e teses que têm como referência relações entre Vygotsky e Freire. 

Essas análises foram realizadas por meio da Análise Textual Discursiva, em que os Parâmetros 

Humanizadores são tidos como categorias emergentes para analisar se as propostas têm como 

referência o processo de humanização; d) discussão teórica sobre Parâmetros Humanizadores e 

sobre o seu potencial para a estruturação de aulas conforme a dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógico. Para tal, serão utilizadas informações de um curso de formação de professores 

desenvolvido no município de Pau Brasil – BA. Destacam-se alguns resultados como a 

significativa quantidade de trabalhos que utilizam Vygotsky nas regiões Sudeste e Sul, 

principalmente para a produção de propostas didático-pedagógicas e análise de concepções dos 

sujeitos. Quanto aos trabalhos que utilizam Vygotsky e Freire em propostas de ensino, 

evidencia-se que o foco das atividades de sala de aula está voltado as necessidades e 

contradições conceituais dos alunos, distanciando-se do que é entendido como uma proposta 

voltada à humanização dos sujeitos, pois esta tem como eixo norteador as necessidades e 

contradições sociais dos alunos, além de não levarem em consideração na proposta didática 

elementos como a dialética, dialogicidade, problematização, colaboração do professor 

refletindo então na não promoção da imaginação criativa dos educandos, características estas 

que configuram os Parâmetros Humanizadores. Por fim, observou-se que a partir da relação dos 

Três Momentos Pedagógicos com os Parâmetros Humanizadores emerge uma nova demanda 

ao contexto de sala de aula, que nesta pesquisa configurou-se como dimensão praxiológica, a 

qual caracteriza as ações e reflexões dos alunos e professores em parceria com a comunidade e 

representantes do poder público, visando em colaboração a superação de situações-limites.  

 

 

 

Palavras-chave: Vygotsky. Freire. Parâmetros Humanizadores. Propostas didático-

pedagógicas. Três Momentos Pedagógicos. Educação em Ciências.  
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THE PROCESS OF HUMANIZATION IN DIDACTIC-PEDAGOGICAL ACTIVITIES 

OF SCIENCES: Vygotsky and Freire relations in the Three Pedagogical Moments 

 

ABSTRACT 
 

Studies have shown a significant growth of works in the area of Science Education that use 

Vygotsky's theory, mainly for elaboration of didactic-pedagogical proposals and analysis of 

interactive processes. In view of this growth, the general objective of this work is to investigate 

potentialities of the Vygotskian and Freirean perspectives in didactic-pedagogical proposals of 

Education in Sciences, with reference to the humanization process. For the development of this 

research, the following steps were carried out: a) Mapping of dissertations and theses of the 

area of Science Education published in Brazil, which have been used by Vygotsky as reference, 

which were obtained through the database of CEDOC, CAPES and Sucupira Platform, and 

analyzed with reference to some thematic focus; b) discussions, based on Gehlen (2009) and 

Solino (2017), on elements that represent the process of humanization in both Freire and 

Vygotsky as well as theoretical constructs that resulted in the emergence of Humanizing 

Parameters; c) analysis of the works used by Vygotsky and Freire in didactic-pedagogical 

proposals, in which didactic-pedagogical proposals were identified and analyzed in 

dissertations and theses that have as reference relations between Vygotsky and Freire. These 

analyzes were carried out through the Discursive Textual Analysis, in which the Humanizing 

Parameters are considered as emerging categories to analyze if the proposals have as reference 

the humanization process; d) theoretical discussion about Humanizing Parameters and its 

potential for structuring classes according to the Three Moments Pedagogical dynamics. For 

this, information from a teacher training course developed in the city of Pau Brazil - BA will 

be used. We highlight some results such as the significant amount of work that Vygotsky uses 

in the Southeast and South regions, mainly for the production of didactic-pedagogical proposals 

and analysis of subjects' conceptions. As for the work that Vygotsky and Freire use in teaching 

proposals, it is evident that the focus of the classroom activities is focused on the needs and 

conceptual contradictions of the students, distancing themselves from what is understood as a 

proposal aimed at the humanization of the subjects , since it has as its axis the social needs and 

contradictions of the students, besides not taking into account in the didactic proposal elements 

such as dialectic, dialogicity, problematization, collaboration of the teacher, reflecting then in 

the non promotion of the creative imagination of the students, characteristics that set the 

Humanizing Parameters. Finally, we observed that from the relationship of the Three 

Pedagogical Moments with the Humanizing Parameters emerges a new demand to the 

classroom context, which in this research was configured as a praxiological dimension, which 

characterizes the actions and reflections of the students and teachers in partnership with the 

community and representatives of the public power, aiming in collaboration to overcome limit-

situations. 

 

  

Keywords: Vygotsky. Freire. Parameters of Humanization. Didactic-pedagogical proposals. 

Three pedagogical moments. Education in Sciences. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais a pesquisa brasileira em Educação em Ciências tem investigado os 

processos sociais que envolvem o ensino e a aprendizagem dos indivíduos, tais como a 

linguagem, a formação de conceitos, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e a 

mediação (MORTIMER; SCOTT, 2002; MONTEIRO; GASPAR, 2007; LIMA JÚNIOR, 

et al., 2008; GEHLEN; DELIZOICOV, 2012; CREPALDE; AGUIAR, 2013; PEREIRA; 

LIMA, 2014; WENZEL; MALDANER, 2016).  

O aumento de pesquisas que utilizam conceitos de Vygotsky1 já havia sido 

constatado no estudo de  Gehlen, Schroeder e Delizoicov (2007) no contexto do I e V 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), no qual os autores 

destacaram um total de 62 trabalhos, dentre os 65 analisados, que utilizavam o conceito 

vygotskyano em práticas pedagógicas.  

Além desses trabalhos, Gehlen, Machado e Auth (2009), em uma revisão realizada 

sobre o XV, XVI e XVII Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), apresentam 

dados estatísticos para auxiliar na compreensão da extensão e disseminação das ideias de 

Vygotsky e Freire, dando ênfase também aos trabalhos que são balizados pelas ideias dos 

dois autores. Os autores apontam que há uma linearidade com relação a produção de 

trabalhos que utilizam as duas perspectivas, porém existe um aumento no número de 

estudos que utilizam apenas as ideias de Vygotsky quando comparado às pesquisas que 

são balizadas pelos pressupostos de Freire. 

Gehlen e Delizoicov (2013), ao identificarem que a noção de problema em 

Vygotsky ainda é interpretada de forma superficial por diversos pesquisadores da área de 

Ensino de Ciências, destacam que a dimensão epistemológica e humanizadora do termo 

problema, por exemplo, não tem sido considerada nas propostas de ensino baseadas nas 

ideias vygotskyanas.  

A dimensão humanizadora do problema também está presente nas concepções 

freireanas, quando Freire (2006) discute o processo de emancipação e libertação do 

sujeito, que depende da conscientização do sujeito, reconhecendo o seu papel como 

sujeito na sociedade, na busca por ser mais. A humanização para Freire (2006) é a 

libertação autêntica que se constitui à medida que o homem age e reflete sobre o mundo 

                                                 
1 Em decorrência das diversas grafias da palavra “Vygotsky” utilizadas nas traduções das obras 

vygotskyanas, podendo ser escrita com “i”, optou-se neste trabalho escrever a palavra Vygotsky com “y”. 
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para transformá-lo. Sendo, então, a dimensão humanizadora parâmetro para uma 

educação pautada na pedagogia freireana. 

Mesmo que a dimensão humanizadora esteja presente nas ideias de Vygotsky e de 

Freire, há poucas discussões acerca de como os conceitos de Vygotsky, atrelados a 

perspectiva de educação freireana, estão sendo utilizados no contexto da elaboração e 

implementação de propostas de ensino (GEHLEN; DELIZOICOV, 2013), 

principalmente quando se leva em consideração as bases epistemológicas de ambos os 

autores que, de acordo com Gehlen (2009), aproximam-se da discussão acerca do 

processo de humanização. 

Segundo Gehlen (2009), a visão de Vygotsky com relação ao processo de 

humanização está concebida conforme as ideias de Marx, na qual o homem, por meio de 

uma relação dialética, produz conhecimento, faz história e transforma a sua realidade e o 

seu entorno, além de transformar a si mesmo, tudo isso por meio do seu trabalho. 

Conforme a autora, esse processo de humanização está relacionado com a ação 

intencional do homem sobre a natureza que acontece por meio de um processo de 

interação mediado por artefatos culturais (instrumentos e/ou signos). 

Gehlen e Delizoicov (2013) discutem o processo de humanização no contexto 

educacional de Ensino de Ciências e destacam que a noção de problema, relacionado a 

este processo, não é explicitada pelos pesquisadores que têm utilizado os pressupostos 

vygotskyanos para fundamentar seus projetos de ensino. Isto pode estar vinculado ao 

problema apresentado por Lima Júnior, Ostermann e Rezende (2013) ao afirmarem que, 

frequentemente, as pesquisas desenvolvidas no ocidente têm desconsiderado as relações 

entre os estudos de Vygotsky e o marxismo. Além disso, os autores argumentam que 

“uma perspectiva mais conectada dificilmente poderia ser construída sem entender a base 

filosófica da psicologia em Vygotsky, que é, por sua vez, enraizada no programa de 

pesquisa marxista” (LIMA JÚNIOR; OSTERMANN; REZENDE, 2013 – tradução 

nossa).  

Nesse sentido, têm-se como objetivo geral desta pesquisa investigar 

potencialidades das perspectivas vygotskyana e freireana em propostas didático-

pedagógicas de Ensino de Ciências, tendo como referência o processo de humanização 

pautado na relação dialética homem-mundo. Tal análise parte da hipótese de que abordar 

problemas em sala de aula, que sejam significativos para os estudantes, pode contribuir 

não só para o desenvolvimento cognitivo dos mesmos, mas também para a formação de 
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sujeitos mais críticos e conscientes, capazes de transformar a realidade em que vivem 

(GEHLEN, 2009; SOLINO, 2017). 

Desta forma, questiona-se: Quais conceitos vygotskyanos têm sido utilizados em 

teses e dissertações no contexto da Educação em Ciências no Brasil? Como propostas 

didático-pedagógicas realizadas no Ensino de Ciências, que têm como referência relações 

entre Vygotsky e Freire, contribuem para um ensino voltado à humanização do sujeito?  

Para tal investigação, apresentam-se os seguintes objetivos específicos: 

• Mapear dissertações e teses da área de Educação em Ciências do Brasil, que têm 

utilizado Vygotsky como referência; 

• Explicitar relações entre a perspectiva freireana, o materialismo dialético e os 

Elementos Significadores vygotskyanos, propostos por Solino (2017), visando a 

emergência de parâmetros de análise para uma educação pautada na perspectiva 

humanizadora; 

• Identificar e analisar propostas didático-pedagógicas presentes nas dissertações e 

teses que têm como referência relações entre Vygotsky e Freire;  

• Investigar a relação entre os Parâmetros Humanizadores e a dinâmica dos Três 

Momentos Pedagógicos.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, realizaram-se as seguintes etapas: a) 

mapeamento de dissertações e teses da área de Educação em Ciências publicadas no 

Brasil, que têm utilizado Vygotsky como referência, as quais foram obtidas por meio do 

banco de dados da CEDOC2, CAPES3 e Plataforma Sucupira, e analisadas tendo como 

referência alguns focos temáticos;  b) a partir dos estudos elencados no Capítulo 1 far-se-

á uma análise dos trabalhos que utilizam Vygotsky e Freire em propostas didático-

pedagógicas, em que identificaram-se e analisaram-se propostas didático-pedagógicas 

presentes nas dissertações e teses que têm como referência relações entre Vygotsky e 

Freire. Essas análises foram realizadas por meio da Análise Textual Discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2011), em que os Parâmetros Humanizadores elaborados nesta 

pesquisa são tidos como categorias emergentes para analisar se as propostas têm como 

referência o processo de humanização; c) discutir teoricamente sobre Parâmetros 

Humanizadores e sobre o seu potencial para a estruturação de aulas conforme a dinâmica 

                                                 
2 Centro de Documentação em Ensino de Ciências. 
3 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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dos Três Momentos Pedagógico. Para tal, serão utilizadas informações de um curso de 

formação de professores desenvolvido no município de Pau Brasil – BA. 

A apresentação desta dissertação está organizada em 4 (quatro) capítulos. No 

Capítulo 1 são apresentados os conceitos vygotskyanos identificados a partir do 

levantamento bibliográfico de teses e dissertações do Ensino de Ciências no período de 

1991-2016. No Capítulo 2, discutem-se os principais pontos de convergência entre as 

teorias de Vygotsky e Freire no que se refere ao processo de humanização, a partir de 

discussões iniciais realizadas por Gehlen (2009). Nesse contexto, são tecidas relações 

entre os Elementos Significadores vygotskyanos (SOLINO, 2017) e as categorias  do 

materialismo dialético baseado em Marx, tal como discutidos por Lima Júnior, 

Ostermann e Rezende (2013) , em que emergem os Parâmetros Humanizadores para que 

possam ser utilizados em contextos educativos e na análise dos trabalhos que utilizam 

Vygotsky e Freire em atividades implementadas em sala de aula.  No capítulo 3 são 

apresentadas características de alguns trabalhos do levantamento realizado no Capítulo 1, 

visando identificar e analisar nas Dissertações e Teses atividades didático-pedagógicas 

que têm como referência relações entre Vygotsky e Freire e que fazem intervenção em 

sala de aula. No capítulo 4 são discutidos alguns aspectos relacionados à dinâmica dos 

Três Momentos Pedagógicos tendo como foco a formação de um sujeito crítico no 

contexto de sala de aula. Nesse sentido, apresentar-se-á uma nova estrutura para os Três 

Momentos pedagógicos, tendo como base os Parâmetros Humanizadores, uma vez que 

esta nova estruturação demanda uma dimensão praxiológica pouco explicitada em 

estudos que apresentam propostas didático-pedagógicas que utilizam a dinâmica dos Três 

Momentos Pedagógicos.  
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CAPÍTULO 1 - 26 ANOS DE VYGOTSKY NO CONTEXTO DA PESQUISA 

BRASILEIRA EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

O fato de as ideias de Vygotsky serem utilizadas cada vez mais na pesquisa em 

Educação em Ciências (BONFIM, 2016) direcionou o objetivo deste capítulo, que 

consiste em investigar os 26 anos de Vygotsky na pesquisa em Educação em Ciências do 

Brasil. Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico de teses e dissertações, 

defendidas no país, que utilizam o referencial vygotskyano. 

  

1.1. Vygotsky e a pesquisa em Educação em Ciências 

 

De acordo com Prestes (2012), o foco dos estudos de Vygotsky concentra-se, em 

grande parte, na compreensão da formação das funções psicológicas superiores do ser 

humano, a partir de uma visão de psicologia que considera os aspectos sociais 

imprescindíveis para a formação qualitativa da consciência. Nesse contexto está a 

discussão acerca do modo como se dá o desenvolvimento e a aprendizagem do sujeito. 

Em uma de suas obras, Vygotsky (2007) discute a relação de aprendizagem e 

desenvolvimento destacando aspectos histórico-culturais como importantes no processo 

de construção cognitiva dos sujeitos. Para Vygotsky (2007) os fatores externos são 

colocados como de extrema importância no desenvolvimento dos sujeitos. Diante disso, 

Vygotsky (2007) destaca que a aprendizagem dos sujeitos acontece não só no âmbito 

escolar, mas também a partir das relações sociais estabelecidas entre os indivíduos, sendo 

estas, portanto, fundamentais para o desenvolvimento. 

Para Vygotsky (2007), a existência da aprendizagem se justifica pelo fato dela se 

movimentar sempre à frente do desenvolvimento, impulsionando a formação de novas 

funções psicológicas superiores. Essas discussões se amparam em um entendimento 

amplo sobre o processo de humanização (GEHLEN; DELIZOICOV, 2012), cuja gênese 

da produção e apropriação do conhecimento humano pauta-se no enfrentamento de 

problemas reais vivenciados pelos indivíduos. Neste caso, para haver aprendizagem e 

desenvolvimento é necessário que os sujeitos enfrentem determinados problemas que 

tenham relação com suas necessidades concretas para que assim os mesmos tenham 

sentido e significado para eles (GEHLEN, 2009). 

Ao observar os primeiros trabalhos que referenciam Vygotsky, Prestes (2010) 

destaca que foi na área de Educação em Ciências que surgiu pela primeira vez no Brasil, 
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em 1986, a utilização das ideias deste autor publicadas em um artigo científico da Revista 

Ciência e Cultura, denominado “Ensino de conceitos em química. I. Matéria: exemplos 

de um sistema de conceitos científicos”, de autoria de Mário Tolentino, Roberto Ribeiro 

da Silva, Romeu C. Rocha-Filho e Elizabeth Tunes. Então, desde a década de 1980 que 

pesquisadores brasileiros passaram a ter acesso às obras de Vygotsky na língua 

portuguesa (MAINARDES; PINO, 2000; FREITAS, 2004; PRESTES, 2010), com os 

livros “A formação Social da Mente” (VYGOTSKY, 1984), “Pensamento e Linguagem” 

(VYGOTSKY, 1987), “Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem” (VYGOTSKY, 

1988). Já na década de 1990, outros livros passaram a ser conhecidos pelos pesquisadores, 

a exemplo da obra “Psicologia Pedagógica” (VYGOSTKY, 1926), e em 2001 a tradução 

da língua russa para o português realizada por Paulo Azevedo Bezerra do livro “A 

construção do pensamento e da linguagem”. 

Gehlen, Schoreder e Delizoicov (2007) apontam que há um número considerável 

de pesquisas fundamentadas em Vygotsky realizadas na área de Educação em Ciências, 

no período entre 1997 e 2007, e evidenciaram algumas tendências em relação ao enfoque 

dado nos estudos, como as contribuições vygotskyanas na dinâmica discursiva, no 

currículo e na formação de professores. Pereira e Lima Júnior (2014) apontam alguns 

cuidados necessários na apropriação das ideias vygotskyanas no contexto da Educação 

em Ciências, pois é possível evidenciar erros de traduções e cortes de algumas partes dos 

textos das obras de Vygotsky escritos no período da Guerra Fria. Sarmento (2006) 

também chama atenção para essa questão, trazendo como referência Marta Kohl Oliveira 

(1992) como a primeira autora brasileira a alertar sobre equívocos conceituais, dentre 

eles: a dimensão sócio-histórica do desenvolvimento humano e sua suposta implicação 

no determinismo cultural; a linguagem enquanto transmissão cultural verbalista e a ideia 

de desenvolvimento humano em aberto e a plasticidade cerebral e sua suposta falta de 

estrutura biológica (OLIVEIRA, 1992).  

Um dos aspectos que pode ter contribuído para a disseminação desses equívocos 

deve-se ao fato de vários manuscritos de Vygotsky terem se perdido durante a Segunda 

Guerra Mundial. Relatos da filha de Vygotsky evidenciam que durante a guerra ocorriam 

muitos bombardeios na antiga União Soviética e um deles aconteceu bem próximo ao 

apartamento em que moravam sua mãe e seu pai, Vygotsky. Quando seus familiares 

tiveram a oportunidade de retornar ao apartamento se depararam com várias páginas dos 

manuscritos de Vygotsky perdidas - partes estas que ainda não haviam sido publicadas 

(PRESTES, 2012).  
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A partir da significativa utilização das ideias de Vygotsky na pesquisa em 

Educação em Ciências, considerou-se importante realizar um panorama do que se tem 

discutido na área. Para isso, neste capítulo, busca-se responder a seguinte questão: Quais 

ideias de Vygotsky têm sido utilizadas em teses e dissertações em Educação em Ciências 

produzidas no contexto brasileiro? Tendo como referência tal questão, realizou-se um 

levantamento com o propósito de identificar e analisar pesquisas que utilizam 

pressupostos de Vygotsky, expressas sob a forma de Dissertações e Teses (DT) 

publicadas entre os anos de 1991 e 2016, contemplando 26 anos de revisão de estudos 

desenvolvidos na Educação em Ciências, no Brasil. 

 

1.2. Identificação e análise das Dissertações e Teses (DT)  

 

Para identificar os estudos que citam e/ou referenciam Vygotsky na área de 

Educação em Ciências, entre os anos de 19724 e 2016, fez-se necessário consultar o banco 

de DT do Centro de Documentação em Ensino de Ciências (CEDOC) e da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) utilizando como descritor a 

palavra Vygotsky e suas diferentes grafias como: Vigotski, Vygotski e Vigotsky. Essa 

identificação ocorreu por meio da leitura dos resumos, títulos e/ou palavras-chave nas 

teses e dissertações.  

Embora o banco de teses do CEDOC tivesse trabalhos publicados desde 1972, 

verificou-se que a partir desse ano até 1990 não existiam teses e dissertações da área da 

Educação em Ciências que mencionassem Vygotsky em seus resumos, títulos e/ou 

palavras-chaves. Por conta disso, os dados identificados na presente pesquisa 

compreendem o período de 1991 até 2016. Porém, o banco de teses do CEDOC e da 

CAPES não foram suficientes para analisar esse período, visto que os mesmos só 

disponibilizavam trabalhos até 2010 e 2012, respectivamente. Em razão disso, realizou-

se a análise, a partir do ano de 2013, em todos os programas de pós-graduação da área de 

Ensino que tivessem relações com a subárea de Educação em Ciências, elencados na 

avaliação trienal de 2010-2012 realizada pela CAPES. Para facilitar a busca por esses 

trabalhos, utilizou-se a Plataforma Sucupira, na qual foram inseridos para pesquisa os 

nomes dos programas de pós-graduação para que pudessem ser analisados os resumos de 

                                                 
4 Iniciou-se a busca por DT no ano de 1972 pois o banco de dados utilizado (CEDOC) disponibilizava 

trabalhos a partir deste ano. 
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cada trabalho publicado no período de 2013 até 2016, conforme síntese explicitada no 

Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Banco de dados em que foram obtidas as DT entre os anos de 1972-2016. 

1972-1990 1991-2012 2013-2016a 

O banco de teses do CEDOC 

iniciou a publicação de seus 

trabalhos em 1972, porém 

verificou-se que até 1990 não 

existiam teses e dissertações da 

área de Ensino de Ciências que 

mencionassem a obra de Vygotsky 

em seus resumos. 

Iniciou-se a pesquisa em 1991, 

porém o banco de teses do 

CEDOC e da CAPES só 

disponibilizavam trabalhos até 

2012. 

A partir de 2013 

foram analisados os 

programas de pós-

graduação de Ensino 

por meio da 

Plataforma Sucupira. 

a 6 (seis) programas de pós-graduação não foram analisados, por conta da mudança ocorrida na 

Plataforma Sucupira. 

A análise dos resumos das DT foi realizada em duas etapas:   

Primeira etapa da análise: identificaram-se os seguintes aspectos: a) ano de defesa; 

b) regiões geográficas; c) instituições de ensino em que cada trabalho foi publicado e d) 

nível escolar envolvido na pesquisa.  

Segunda etapa da análise: a) identificaram-se os conceitos de Vygotsky utilizados 

nos estudos; b) relação entre a teoria de Vygotsky e outras perspectivas teóricas; c) 

identificação dos trabalhos tendo como base 6 (seis) grupos, que foram delimitados tendo 

como referência os Focos Temáticos definidos por Megid (1999), com a ampliação de 

alguns deles:  

i) Práticas Didático-pedagógicas: correspondem aos Focos Conteúdo-Método, 

Recurso Didático e Currículos e Programas, propostos por Megid (1999). Neste grupo 

estão os estudos que apresentavam propostas de ensino, utilização de diferentes recursos 

em sala de aula e propostas de mudança curricular; 

ii) Concepções de Alunos e/ou Professores: são trabalhos que correspondem aos 

Focos Características dos Alunos, Características do Professor e Formação de Conceitos, 

propostos por Megid (1999). Também estão presentes os trabalhos que analisam os 

discursos/concepções dos alunos e dos professores com o intuito de investigar a 

aprendizagem desses sujeitos e a formação de conceitos científicos; 

iii) Formação de Professores: estudos que discutem a formação inicial e 

continuada, bem como apresentam propostas de processos formativos de professores; 

iv) Espaços não-formais: trabalhos educativos relacionados às atividades 

realizadas em diferentes museus, centros de ciências e outras instituições, como hospitais; 
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Além desta organização, constatou-se nos resumos das DT a presença de 

discussões que não contemplavam os Focos Temáticos propostos por Megid (1999), o 

que levou a acrescentar dois novos grupos baseados em Teixeira e Megid (2017), quais 

sejam:    

a) Pesquisa e Produção Científica: considerações acerca da natureza da 

pesquisa em Educação em Ciências, como referenciais teóricos, dimensões 

epistemológicas, a área de educação em ciências, além de “reflexões acerca de 

metodologias e métodos de pesquisa, estudos do tipo estado da arte e outras modalidades 

de estudos de levantamento e análise da produção acadêmica e científica na área” 

(TEIXEIRA; MEGID, 2017, p. 539).  

b) Educação Especial: estudos que abordavam questões relacionadas à 

inclusão de alunos e a participação dos mesmos em diferentes atividades didáticas. 

  

1.3. Vygotsky na Educação em Ciências do Brasil: alguns indicativos 

 

No mapeamento de DT que utilizam alguns pressupostos de Vygotsky ou apenas 

os citam nos resumos, localizaram-se 3435 trabalhos totalizando 3,42%, dentre o total de 

10.017 trabalhos da área de Educação em Ciências, publicados no período de 1972 até 

2016, conforme ilustra a Figura 1.  

 
Figura 1 - Número de DT em programas de pós-graduação em Educação em Ciências. 

Observa-se, na Figura 1, que foi a partir dos anos 2000 que o número de trabalhos 

que utilizam Vygotsky como referência teve um crescimento expressivo, com 96% das 

                                                 
5 Durante a leitura dos resumos, constatou-se a presença de alguns trabalhos que utilizam a teoria de 

Vygotsky como referencial teórico, porém não citavam o nome do mesmo, impossibilitando a inclusão 

desses na análise desta pesquisa. 
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publicações em relação ao total de 343 trabalhos localizados. O período mais significativo 

de produção foi entre 2011-2016, com o total de 189 DT (55%) em apenas seis anos de 

revisão.   

Durante a revisão, também foi possível identificar a primeira dissertação de 

mestrado que utilizou ideias de Vygotsky na área de Educação em Ciências de autoria de 

Branco (1991), intitulada “A persistência do senso comum no profissional de Ciências do 

1o grau” que discute aspectos sobre a mudança conceitual e a construção de modelos 

científicos na história do indivíduo.  Em 1993, identificou-se a primeira tese de doutorado, 

intitulada “Museus e Centros de Ciências: conceituação e proposta de um referencial 

teórico”, de autoria de Gaspar (1993). Entre os anos de 1991 e 1999 também foram 

localizadas outras teses na área de Educação em Ciências, tendo como referência as ideias 

de Vygotsky, a exemplo de Mortimer (1994), Pinto (1996) e Maldaner (1997). Há poucos 

trabalhos publicados no período entre 1991 e 2000, quando comparados aos outros 

períodos, conforme ilustra a Figura 1. Isso pode ser explicado pelo fato dos pesquisadores 

vygotskyanos estarem em processo de apropriação e disseminação das ideias presentes 

nas obras deste autor, no período da década de 1990, muito embora alguns livros tenham 

chegado ao Brasil na versão português na década de 1980 (PRESTES, 2012). Além disso, 

na década de 1990 boa parte da área de Educação em Ciências se apoiava no pensamento 

construtivista de Piaget para compreender os processos de ensino e aprendizagem 

(MATTHEWS, 1992; MORTIMER, 1996).  

Para entender melhor o contexto em que a teoria vygotskyana tem sido 

disseminada no Brasil, fez-se necessário identificar, dentre os 343 trabalhos localizados, 

em quais regiões a pesquisa em Educação em Ciências tem se destacado com relação à 

utilização deste referencial. 
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Figura 2 - Número de DT por região geográfica do Brasil. Legenda: Norte (N), Nordeste (NE), 

Centro-Oeste (C-O), Sudeste (SE) e Sul (S). 

Na Figura 2, constata-se um significativo número de trabalhos produzidos na 

região Sudeste e Sul em todos os períodos, sendo responsável por 76% do total da 

produção brasileira. Isso pode ser entendido pelo fato de existir uma quantidade 

expressiva de grupos de pesquisa na região sudeste que trabalham com a teoria de 

Vygotsky, a exemplo do grupo “Linguagem e Cognição em salas de aula de Ciências”, 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), coordenado pelo professor Dr.  

Eduardo Fleury Mortimer e o “Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação não formal e 

divulgação em Ciências”, da Universidade de São Paulo (USP), coordenado pela 

professora Drª. Martha Marandino. Na região Sul, destacam-se os grupos: “Grupo 

interdepartamental de pesquisa sobre educação em ciências” (Gipec) da Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), que tem como um dos 

principais participantes o professor Dr. Otávio Aloisio Maldaner; e o grupo  de “Pesquisa 

e inovação didática em ensino de Física sob a perspectiva sociocultural” da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), coordenado pela professora Drª Fernanda 

Ostermann.  

Pelo fato de existir certa disparidade de pesquisas desenvolvidas entre a região 

Sul e Sudeste e às demais regiões do país, considerou-se importante identificar as 

Instituições de Ensino Superior que se destacam na produção de DT que utilizam 

Vygotsky. Para isso, organizou-se uma tabela considerando o número de DT 

desenvolvidas em cada instituição, assim como o nível escolar apresentado nas pesquisas, 

organizadas tendo como referência os seguintes períodos: 1991-2000; 2001-2010 e 2011-
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2016, conforme é possível ver na Tabela 1. Com relação às Instituições de Ensino 

Superior, optou-se por colocar na tabela apenas as 6 (seis6) primeiras instituições que se 

destacaram em termos de quantidade. Já referente ao nível escolar, está disposto na Tabela 

1 a quantidade total de trabalhos em cada período.  

Tabela 1 - Instituições de Ensino Superior e nível Escolar de acordo com os períodos. 

Períodos Instituições de Ensino 

Superior 

 

 

Nº  

de 

DT 

Nível Escolar 

Funda

mental 

Médio Superior Gerala 

1991-

2000 

Universidade de São 

Paulo  

6 11 0 3 6 

Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul  

2 

Universidade Estadual de 

Campinas  

2 

Universidade Federal 

Fluminense  

2 

Universidade Federal de 

Santa Catarina  

2 

2001-

2010 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul  

20 43 46 17 28 

Universidade de São 

Paulo  

18 

Universidade Estadual 

Paulista  

11 

Universidade Federal de 

Minas Gerais 

8 

Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul 

6 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 

6 

2011-

2016 

Universidade de São 

Paulo 

19 42 81 25 41 

Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul 

12 

Instituto Federal do 

Espírito Santo 

11 

Universidade Federal do 

Pampa 

11 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

10 

Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais 

10 

a No nível escolar Geral foram contabilizados todos os trabalhos que não explicitam no resumo qual era o 

foco do nível escolar da sua pesquisa, ou aqueles que tinham como foco mais de um nível escolar. 

 

                                                 
6 No período de 1991-2000 colocou-se apenas as 5 (cinco) primeiras, tendo em vista que da sexta em diante 

cada instituição apresentava apenas 1 (um) trabalho. 



25 

 

É possível observar, a partir da Tabela 1, que a Instituição de Ensino Superior que 

mais se destacou na concentração de trabalhos na área de Educação em Ciências, tendo 

como referência Vygotsky, foi a Universidade de São Paulo (USP). Em todos os períodos 

analisados, a USP teve um destaque significativo em relação às demais instituições, com 

um total de 43 trabalhos, sendo a maioria deles voltados à análise de concepções e 

formação de conceitos de alunos e professores (12 trabalhos), principalmente do Ensino 

Fundamental e Médio, e atividades em espaços não-formais (11 trabalhos), tendo como 

foco maior o público de todos os níveis. 

Ao observar o período de 2001 a 2010 outra instituição tem destaque, que é a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) totalizando 20 trabalhos - número 

expressivo de pesquisas desenvolvidas neste período. Boa parte dos trabalhos desta 

instituição envolve a elaboração e análises de propostas didáticas tendo como foco alunos 

e professores do Ensino Médio, a exemplo de Clebsch (2004) e Spohr (2008). A 

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) também apresenta um número 

significativo de trabalhos neste período, totalizando 11 estudos, sendo 6 deles propostas 

de ensino direcionadas ao Ensino Fundamental e Médio, como os estudos de Monteiro 

(2006) e Affonso (2008). 

No período de 2011 a 2016, destaca-se novamente a USP predominando a 

produção com um total de 19 trabalhos, porém a Universidade Federal do Mato Grosso 

do Sul (UFMS) se mostra à frente da produção da UFRGS, com 12 trabalhos, também 

direcionando os seus estudos à estruturação de propostas didático-pedagógicas, sendo a 

maioria voltada para alunos do Ensino Médio, a exemplo dos trabalhos de Oliveira (2014) 

e Garcia (2015). 

 

1.4. Conceitos de Vygotsky na pesquisa em Educação em Ciências  

 

Neste tópico serão apresentados os conceitos vygotskyanos que são citados pelos 

pesquisadores nos resumos dos trabalhos, visando identificar os conceitos de Vygotsky em 

cada estudo. Essa análise foi realizada considerando a trajetória histórica dos estudos que 

utilizam Vygotsky nos períodos 1991-2000; 2001-2010 e 2011-2016. Para isso, os dados 

foram organizados com base nos 6 (seis) grupos: Práticas Didático-Pedagógica, Concepções 

de Alunos e/ou Professores, Formação de Professores, Pesquisa e Produção Científica, 

Espaços não-formais e Educação Especial. Desses grupos, identificou-se o número de DT, 

os conceitos vygotskyanos e os teóricos que são citados em conjunto com Vygotsky.  
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1.4.1. Período 1991-2000 

 

No período de 1991 a 2000, o Ensino de Ciências no Brasil passava por algumas 

modificações, incorporando o discurso de formar sujeitos críticos e participantes da 

sociedade (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990b). Nesse contexto, Nascimento, Fernandes 

e Mendonça (2010) relatam que as estratégias de ensino pautadas apenas na apropriação 

dos conceitos científicos sofreram diferentes críticas por parte de pesquisadores da área 

e, por esta razão, defendiam propostas didático-pedagógicas que levassem os alunos à 

construção dos conceitos e ao desenvolvimento de habilidades científicas, como levantar, 

testar e analisar dados. Os autores também destacam que em meados dos anos 90, as 

ideias de Vygotsky começaram a ser incorporadas nas orientações dos processos 

educativos, sobretudo para analisar as estruturas cognitivas dos estudantes, por meio das 

discussões sobre a construção do pensamento, o papel da linguagem e as interações com 

o contexto sociocultural. Na Tabela 2, pode-se observar que uma parte significativa das 

pesquisas da área de Educação em Ciências referenciadas em Vygotsky buscava analisar 

concepções de alunos e professores, representando 65% dentre os 20 trabalhos 

localizados neste período: 

Tabela 2 - Período 1991-2000: Conceitos vygotskyanos e articulações com outros 

teóricos. 

  
Grupos 

1991-2000 

Nº de 
DT b 

Conceitos Vygotskyanos Articulações com 

outros teóricos 
Práticas Didático-

Pedagógicas 
3  

(15%) 
Interação - 

Concepções de Alunos e/ou 

Professores 
13 

(65%) 
Interação; Mediação; 

Linguagem 
Ausubel; Piaget; 

Bakhtin; Wertsch 

Formação de Professores 1  

(5%) 
Interação - 

Pesquisa e Produção 

Científica 
1  

(5%) 
Mediação Piaget 

Espaços não-formais 2  

(10%) 
Interação; ZDP - 

Educação Especial 0 - - 
b As porcentagens foram calculadas tendo como referência o total de trabalhos de cada período. No caso 

do período de 1991-2000, um total de 20 trabalhos. 

Uma característica comum nos trabalhos do grupo Concepções de Alunos e/ou 

Professores é a importância que os mesmos dão aos processos de mudança conceitual e, 

no decorrer dos anos, à evolução conceitual dos estudantes e professores, utilizando 
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Vygotsky como referencial para analisar o comportamento dos sujeitos e a forma como 

ocorre o processo de formação de conceitos. Mortimer (1994), por exemplo, realiza um 

estudo sobre as concepções atomistas destacando o papel dos mediadores (professor, 

linguagem, estrutura das atividades) no processo de construção do conhecimento.  

O objetivo da maioria dos trabalhos do grupo Concepção de Alunos e/ou de 

Professores consiste em analisar os comportamentos dos indivíduos a partir dos discursos 

oriundos das interações estabelecidas, motivo pelo qual, constatou-se, neste período, um 

número significativo de trabalhos que relaciona as ideias vygotskyanas com a teoria de 

Bakhtin, a exemplo do trecho a seguir: 

[...] busca compreender o discurso de sala de aula de ciências de dois 

professores [...]. Fundamentado em construtos teóricos 

desenvolvidos por Vygotsky e Bakhtin sobre aprendizagem e 

linguagem, este trabalho discute as relações que se mostraram 

possíveis entre o contexto sócio-subjetivo construído na interação da 

sala de aula e o discurso produzido, em foco na fala do professor. [...] 

estabelece relações entre o processo de mediação semiótica 

desenvolvido por Vygotsky e as relações discursivo-enunciativas 

reconhecidas por Bakhtin. (CARDOSO, 2000, grifo nosso). 

A articulação entre as ideias de Vygotsky e Bakhtin tem se mostrado uma opção 

possível para ser utilizada no contexto do ensino, haja vista que ambos os autores 

entendem que a linguagem faz parte de um processo mediado pelo diálogo (FREITAS, 

1994), estando a linguagem diretamente relacionado aos processos interativos que, por 

sua vez, são de suma importância para aprendizagem do indivíduo (REGO, 2004). 

Outro aspecto a ser destacado no período de 1991-2000 é a pouca diversidade de 

conceitos vygotskyanos utilizados pelos pesquisadores da área de Educação em Ciências. 

Isso pode ser justificado pelo fato dos pesquisadores dessa área estarem começando a 

utilizar as ideias de Vygotsky em suas pesquisas, tendo em vista que suas obras em 

português só chegaram ao Brasil em 1984 (PRESTES, 2012). Além disso, na década de 

1990, as ideias piagetianas estavam fortemente presentes nas discussões sobre os 

processos de ensino e aprendizagem (MORTIMER, 1996), o que parece ter levado muitos 

estudiosos a articularem os pressupostos de Vygotsky à Piaget (PINTO, 1996) e outros 

teóricos cognitivistas como David Ausubel, conforme mostra a Tabela 2. 

  

1.4.2. Período 2001-2010 

 

No período entre 2001 a 2010 as discussões sobre responsabilidade social e 

cidadania tornaram-se mais evidentes, visto que a área de Educação em Ciências no Brasil 
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passou a considerar a necessidade de uma formação pautada na alfabetização científica 

para todos (MARCO, 1997; NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). 

Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010) relatam que pesquisadores se preocupavam, 

cada vez mais, com a formação de cidadãos capazes de tomar decisões frente aos 

problemas diversos gerados pelo desenvolvimento científico e tecnológico e, com isto, 

defendiam um currículo relacionado a temas de natureza social e ambiental (JIMÉNEZ; 

OTERO, 1990; VEIGA, 2002; MARTINEZ, 2012). Contudo, apesar das muitas 

discussões e argumentos a favor de um novo currículo, os autores afirmam que muitos 

professores enfrentavam dificuldades para implementá-lo, visto que a maioria mantinha 

uma visão positivista da ciência e uma concepção tradicional do ensino e da 

aprendizagem.  

No contexto de busca por mudanças curriculares no Ensino de Ciências, as ideias 

de Vygotsky têm ganhado força, especialmente para estruturar propostas de sala de aula, 

conforme é possível observar o aumento de DT no grupo Práticas Didático-Pedagógicas 

(ver Tabela 3). 

Tabela 3 - Período 2001-2010: Conceitos vygotskyanos e articulações com outros 

teóricos.  

 

Grupos 

2001-2010a 

Nº de DT 
Conceitos 

Vygotskyanos 
Articulações com outros teóricos 

Práticas 

Didático-

Pedagógicas 

56 

(41,79%) 

Interação; Mediação; 

Motivação; Linguagem; 

Zona de 

Desenvolvimento 

Proximal; Conceito 

Científico; Signos; 

Instrumento. 

Piaget; Saviani; Mortimer; Ausubel; 

Novak; Freire; Davydov; Bacon; 

Carretero; Becker; Demo; Milton Santos; 

Bakhtin; Coll; Bachelard; Wetsch; Pozo; 

Crespo; Echeverría; Macedo; Petty; 

Passos. 
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Tabela 3 - Período 2001-2010: Conceitos vygotskyanos e articulações com outros 

teóricos.  
(conclusão) 

 

Grupos 

2001-2010a 

Nº de DT b Conceitos Vygotskyanos Articulações com outros teóricos 

Concepções de 

Alunos e/ou 

Professores 

44 

(32,84%) 

Interação; Mediação; 

Linguagem; Sentidos; 

Significados; 

Internalização; 

Motivação; Conceito 

Científico; Zona de 

Desenvolvimento 

Proximal; Instrumento. 

Bakhtin; Piaget; Freire; Mortimer; 

Leontiev; Pozo; Benjamin; Larrosa; 

Jonh Dewey; Tardif; Tardif e 

Guathier; Bachelard; Kuhn; 

Delizoicov e Angotti; Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco; Mendes 

Sobrinho; Pimenta; Almeida; Valle 

e Capovilla; Lent; Zimmer; 

Barbosa; Oliver; Restak; Relvas; 

Morin; Steiner; Ausubel; Wallon; 

Galperin; Knowles. 

Formação de 

Professores 

9 

(6,72%) 

Mediação; Interação. Stahl; Porlán e Rivero; Schön; 

Bakhtin; Leontiev; Freire; Tardif; 

Ausubel. 

Pesquisa e 

Produção Científica 

6 

(4,48%) 

Interação; Conceito 

Científico; Zona de 

Desenvolvimento 

Proximal. 

Piaget; Freire. 

Espaços não- 

formais 

9 

(6,72%) 

Interação; Linguagem; 

Zona de Desenvolvimento 

Proximal; Mediação. 

Wallon; Freire; Allen; Leontiev; 

Davidov. 

Educação Especial 5 

(3,73%) 

Linguagem; 

Internalização. 

Freire; Ausubel; Bakhtin. 

a Neste período, 5 (cinco) trabalhos não foram incluídos nos grupos, tendo em vista que por meio dos 

resumos não foi possível delimitar uma categoria para os mesmos. 
b As porcentagens foram calculadas tendo como referência o total de trabalhos de cada período. No caso 

do período (2001-2010), um total de 134 trabalhos. 

Muitos trabalhos do grupo Produção Didática-Pedagógica têm como foco a 

análise de desenvolvimento de atividades demonstrativas e experimentais (MONTEIRO, 

2002; EIRAS, 2003; SIAS, 2006; BRAGA, 2010) e a utilização de computadores e outras 

mídias como recursos didáticos (FERREIRA, 2001; CANDIDO, 2001; CLEBSCH, 2004; 

ARAÚJO, 2005; DRIEMEYER, 2007; CENNE, 2007; SPOHR, 2008). De modo 

semelhante ao que ocorreu no período de 1991-2000, alguns estudiosos enquadravam as 

discussões de Vygotsky às abordagens construtivistas. O trabalho de Batistela (2008), por 

exemplo, além de assumir a teoria vygotskyana como construtivista, também chama 

atenção para o papel mediador do professor nos processos de ensino e aprendizagem.  

[...] exploradas em uma visão construtivista, fundamentada nas 

teorias de Vygotsky e Ausubel. As dinâmicas adotadas promoveram 

uma maior interação social entre os alunos, ao professor coube o papel 

de mediador da atividade. (BATISTELA, 2008, grifos nossos). 
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Pereira e Lima Júnior (2014) ao fazerem uma análise das interpretações realizadas 

por pesquisadores acerca da teoria vygotskyana, têm chamado atenção para uma leitura 

distorcida sobre o papel do professor enquanto mediador da atividade. Os autores 

explicam que a mediação em Vygotsky está relacionada aos usos de signos ou ferramentas 

auxiliares na resolução de problemas psicológicos, como raciocinar, memorizar, 

relacionar, etc. Deste modo, é um equívoco reduzir o professor ao papel de mediador, 

pois ele não é um signo e nem ferramenta, mas sim um sujeito ativo que se utiliza da 

mediação para realizar suas atividades (PEREIRA; LIMA JÚNIOR; 2014). 

Diversos trabalhos que têm como foco a Prática Didático-Pedagógica, no período 

de 2001-2010, utilizam os pressupostos de Vygotsky para versarem sobre a importância 

das contribuições do processo interativo na aprendizagem escolar (MONTEIRO, 2006; 

MICHELLENA, 2008), além de evidenciar a importância da mediação e de elementos 

mediadores (KARAN, 2005; COUTO, 2009) para o processo de aprendizagem, como é 

possível observar em alguns trechos a seguir, extraídos dos resumos dos trabalhos: 

Escolhemos a teoria de Vigotski, por enfatizar a importância do meio 

cultural e social no desenvolvimento do cognitivo do homem, e 

procuramos investigar suas indicações e possíveis contribuições 

para o processo interativo na aprendizagem escolar. (MONTEIRO, 

2006, grifo nosso). 

 

No planejamento das atividades procuramos sempre priorizar a 

interação social entre o professor e os alunos e entre os alunos entre 

si, pois, segundo Vygotsky, é na socialização que ocorre a 

aprendizagem. (UHR, 2007, grifo nosso) 

 

A prática de ensino mediado centrou-se em promover uma evolução 

desses conceitos (relativos à temperatura). (SOL, 2002, grifo nosso) 

 

O processo de ensino-aprendizagem baseou-se em uma metodologia 

de mediação para o desenvolvimento dos conceitos científicos. 

(WERKAIZER, 2008, grifos nossos) 

Ainda que o destaque permaneça voltado para conceitos como Mediação, 

Interação e Linguagem é possível constatar que no período de 2001-2010 pesquisadores 

passam a incorporar em suas pesquisas outros conceitos vygotskyanos, como a ZDP, 

Internalização, Conceito Científico, Signos e Instrumentos, dentre outros. 

Embora tenha sido possível evidenciar muitos trabalhos que consideravam 

Vygotsky como um teórico construtivista, é neste período que surgem pesquisas que 

articulam ideias vygotskyanas a estudiosos de bases epistemológicas marxistas, tais como 

Leontiev, Davidov, Luria, Freire, dentre outros. Esses teóricos defendem ideias similares 

sobre a formação da consciência, da personalidade e da atividade psíquica e, além disso, 



31 

 

faziam parte do mesmo grupo de estudo que ficou conhecido como Troika, formado por 

Vygotsky, Luria e Leontiev. A partir do grupo Troika diversas atividades experimentais 

foram realizadas, possibilitando a caracterização da psicologia como uma ciência 

(PRESTES, 2012). 

Outro ponto a ser destacado neste período entre 2001 e 2010 é o crescimento, 

ainda que não tão significativo se comparado aos demais grupos, de trabalhos sobre 

Formação de Professores, em que as ideias de Vygotsky são utilizadas tanto como 

ferramenta analítica – para analisar as concepções dos sujeitos da pesquisa - quanto para 

fundamentar processos formativos com professores. Nos dois casos, os pesquisadores, 

em sua maioria, enfatizam a importância de processos colaborativos, focando suas 

análises em interações discursivas no contexto de formação inicial e continuada de 

professores, como ilustram alguns trechos dos trabalhos: 

O estudo das relações entre as interações discursivas on-line e o 

processo de formação continuada dos professores [...]. As interações 

on-line apresentaram elementos que demonstram que os professores 

conscientizaram-se de suas deficiências (EGG, 2005 – grifo nosso) 

 

Parte-se do pressuposto de que para a melhoria da formação inicial 

docente é necessário uma (re)construção histórica e cultural das 

concepções com base nas quais são organizados os currículos e as 

práticas formativas, criando novos espaços interativos pautados na 

inovação quanto a modelos de formação que ampliem a visão do ser 

professor e do ensinar química. Nessa perspectiva, o referencial teórico 

tem como base, [...] a perspectiva histórico-cultural, [...] cujo princípio 

central consiste na visão de que o desenvolvimento do indivíduo é 

resultado de um processo mediado histórica e culturalmente, nas 

interações sociais, enfatizando o papel da linguagem e da 

aprendizagem no desenvolvimento humano. (WENZEL, 2007 – grifos 

nossos) 

A partir desses extratos, constata-se que alguns trabalhos do grupo de Formação 

de Professores evidenciam a importância da interação social na formação do indivíduo. 

Isso está em sintonia com Vygotsky (2001) ao afirmar que o processo de desenvolvimento 

psicológico de cada indivíduo depende das relações interpessoais (OLIVEIRA, 2006). 

Apesar dos autores Egg (2005) e Wenzel (2007) evidenciarem a importância da interação 

no contexto escolar, a visão desses apresenta-se, de certo modo, superficial com relação 

a este conceito vygotskyano. Isso porque em Vygotsky (2001) o conceito de interação vai 

além de um momento em que um coletivo estabelece um diálogo. É preciso estar atento 

aos elementos que corroboram para a propensão de um ambiente interativo, tais como a 

colaboração entre os pares. Além disso, deve-se pensar em momento interativo como algo 

que possa propiciar tanto a formação cognitiva desses sujeitos como a social, uma vez 
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que a base epistemológica de Vygotsky está pautada em Marx, tendo como foco a 

transformação do homem e do mundo no qual ele vive a partir do momento em que ele 

interage e age sobre a natureza.  

Vygotsky (2007) ao discutir acerca do desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, 

aponta a interação social como um dos elementos importantes para o desenvolvimento 

das funções psíquicas superiores. Entretanto, ao discutir sobre este desenvolvimento, o 

autor também traz à tona o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), na 

qual as funções psíquicas dos sujeitos encontram-se em processo de amadurecimento, 

além da Zona de Desenvolvimento Real (ZDR), que é quando as funções já se encontram 

amadurecidas.  

E para colaborar na transição entre a ZDP para a ZDR, Vygotsky (2007) chama a 

atenção para a importância dos artefatos culturais na mediação do processo de 

aprendizagem. É com base nisso, que se observa mais um equívoco das pesquisas em 

Educação em Ciências, pois em sua maioria, por exemplo, a mediação e interação estão 

atreladas a alguém e não a um artefato cultural (instrumentos/signos). Estes signos, 

segundo Gehlen (2009), podem ser contradições sociais dos sujeitos que necessitam ser 

compreendidas como mediadoras dos processos interativos, que ocorre tanto entre o 

sujeito quanto com a contradição social, que pode expressar uma problemática. Portanto, 

há a necessidade de se pensar a interação para além de uma atividade coletiva, podendo 

ampliar, por exemplo, a discussão do papel das contradições sociais na mediação, e como 

esses processos mediados por meio de contradições podem contribuir na prática social e 

no desenvolvimento cognitivo desses sujeitos discutindo, assim, o processo de  transição 

entre as zonas de desenvolvimento dos sujeitos envolvidos nas formações. 

Na Tabela 3, também é possível observar a presença em todos os grupos 

analisados de um autor que também discute a importância da humanização dos sujeitos 

que é o Paulo Freire, que apesar de não ter sido citado em nenhum dos resumos do período 

anterior é identificado em 15 (11%) dentre os 134 trabalhos do presente período. Tal 

aspecto mostra que pesquisadores da Educação em Ciências têm buscado articular as 

concepções educacionais de Freire, visando a dialogicidade e autonomia dos sujeitos, 

com as contribuições de Vygotsky quanto à importância histórico-cultural na construção 

do sujeito. Por exemplo, Silva (2009) associa os dois autores para analisar possibilidades 

e contribuições de práticas nas aulas de Física que propiciam a autonomia dos educandos. 

Outro exemplo é o estudo de Alves (2004) que tem como foco a relação entre Freire e 

Vygotsky e chama a atenção para as contribuições dos mesmos quanto à criação de um 
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ambiente de aprendizagem coletiva em sala de aula. Já o estudo de Gehlen (2009) busca 

compreender a dimensão epistemológica do problema na obra de Vygotsky e destaca o 

processo de humanização como a principal relação entre Vygotsky e Paulo Freire, 

influenciando diretamente na seleção e organização de programas curriculares na 

Educação em Ciências. 

 

1.4.3. Período 2011-2016 

 

Entre os anos de 2011 a 2016, percebe-se uma maior aproximação entre as 

discussões sobre o Ensino de Ciências e os aspectos políticos e sociais vivenciados pela 

sociedade brasileira. De acordo com Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010), neste 

período há uma ênfase na politização das atividades realizadas pela sociedade e, por isso, 

passam a valorizar e buscar o caráter humanizador da Ciência e do Ensino de Ciências, 

pois estas se constituem como atividades que permitem transformações na sociedade, isto 

é, possibilitam aos cidadãos novas formas de entender e intervir na realidade (STORT, 

1993; IRWIN, 1998).  

Nesse atual cenário sócio-político-econômico do país, surge a necessidade de 

transformações na forma de pensar a cidadania, com tomadas de decisões mais 

participativas e democráticas, fazendo parte todos atores sociais que constituem as 

práticas sociais. Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010) também salientam que neste 

período muitos pesquisadores passam a defender o conhecimento científico no espaço 

público como social e culturalmente adaptado de acordo com as diferentes visões dos 

atores sociais. A visão de conhecimento como imutável e “verdadeiro” passa a ser 

substituída por conhecimento mutável e contingencial. Essa nova perspectiva de Ciência 

e de Ensino de Ciências passa a requerer modificações no espaço-tempo social e, por isso, 

novas propostas de formação de docentes surgem considerando a cultura científica dos 

professores no quadro da compreensão pública da ciência e novos contextos de 

aprendizagens, não apenas restringindo à instituição escolar (NASCIMENTO; 

FERNANDES; MENDONÇA, 2010).  

Ao analisar as DT defendidas, nesse período, percebe-se que o grupo Prática 

Didático-Pedagógica ainda concentra o maior número de trabalhos, porém, na Tabela 4, 

chama-se atenção para dois grupos que anteriormente (nos anos de 1991-2010) não 

haviam se destacado, quais sejam: Espaços não-formais, com 14 trabalhos, e Educação 

Especial, com 20 trabalhos. O surgimento e crescimento desses grupos pode ter sido fruto 
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das mudanças políticas e sociais vivenciadas na Ciência e no Ensino de Ciências, pois os 

temas sobre inclusão escolar e democratização dos ambientes de aprendizagens parecem 

se aproximar de ideias mais humanizadoras de educação para o contexto do Ensino de 

Ciências.  

Tabela 4 - Período 2011-2016: Conceitos vygotskyanos e articulações com outros teóricos. 

 
Grupos 

2011-2016a 
Nº de 
DT b 

Conceitos Vygotskyanos Articulações com outros 

teóricos 

Práticas 

Didático-

Pedagógicas 

97 

(51,32%) 

Interação; Mediação; 

Internalização; Linguagem; 

Zona de Desenvolvimento 

Proximal; Conceito 

Científico; Funções 

Psicológicas Superiores. 

Piaget; Saviani; Mortimer; 

Ausubel; Novak; Freire; 

D’Ambrósio; Moran; Davydov; 

Chaiklin; Lompscher; 

Hedegard; Delizoicov e Angotti; 

Pietrocola; Bachelard; Chassot; 

Moreira; Mavanga; Sonia 

Kramer; Gehlen, Maldaner e 

Delizoicov. 
Concepções de 

Alunos e/ou 

Professores 

29 

(15,34%) 

Interação; Mediação; 

Linguagem; Conceito 

Científico; Zona de 

Desenvolvimento Proximal; 

Internalização; Signos. 

Wallon; Wertsch; Toulmin; 

Jimenez-Aleixandre et al.; 

Sasseron; Driver; Newton; 

Bakhtin; Ausubel; Libâneo; 

Perrenould; Luckesi; Piaget; 

Pain; Vergnaud; Grossi; Dienes; 

Ávilla; Cenci e Costa; Rego; 

Gardner; Ludwig Wittgenstein; 

Umberto Eco. 
Formação de 

Professores 
11 

(5,82%) 
Interação; Mediação. 

 
Leontiev; Engeström; Bakhtin; 

Luria; Davydov; Libâneo; 

Moura; Freire; Tardif; 

Imbernón; Garcia. 
Pesquisa e 

Produção 

Científica 

10 

(5,29%) 
Interação; Mediação. Bakhtin; Leontiev; Marx; 

Duarte; Saviani. 

Espaços não-

formais 
14 

(7,41%) 

Linguagem; Percepção; 

Mediação; Interação; 

Conceito Científico. 

Luria; Mercer; Allen; Silva; 

Leontiev; Galperin; Saviani; 

Loureiro; Morin. 

Educação 

Especial 
20 

(10,58%) 
Interação; Mediação; 

Linguagem; Funções 

Psíquicas Superiores. 

Bakhtin; Pimenta; Freire; 

Leontiev; Galperin; Ausubel; 

Galvão Filho; Bersch; 

Fiorentini; Lorenzat; Danyluk; 

Sá Campos; Silva; Morais; 

Madalena Baptista; Ana Paula 

Santana; Nuñez; Ggonzález Rey; 

Honório Couto; Camargo; 

Soller. 

a Neste período 8 (oito) trabalhos não foram incluídos nos grupos, pois não foi possível identificar no 

resumo o grupo a qual pertenciam. 
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bAs porcentagens foram calculadas tendo como referência o total de trabalhos de cada período. No caso 

deste, um total de 189 trabalhos. 

A maioria dos trabalhos do grupo Educação Especial (PRADO, 2013; 

FERNANDES, 2014; CARVALHO, 2015; SANTOS, 2016) apresentam propostas de 

implementação de um recurso tecnológico em sala de aula tendo como objetivo a inserção 

dos alunos com necessidades especiais, ressaltando a importância das interações entre os 

estudantes e o professor em práticas de sala de aula. Silva (2013), por exemplo, afirma 

que a interação social é um elemento importante para promover a inclusão, destacando 

também a importância dos meios mediacionais nas aulas de Ciências. 

Uma característica que difere os trabalhos deste grupo de Educação Especial dos 

demais é que a maioria aborda, de forma conjunta, os conceitos de Interação, Mediação 

e Linguagem, pois apontam que a mediação ocorre a partir da linguagem, seja ela falada 

ou não, e que as mesmas podem ser observadas a partir das interações dos indivíduos em 

sala de aula. Além disso, alguns trabalhos continuam a caracterizar a teoria de Vygotsky 

como construtivista ou articulam as ideias deste autor com outros teóricos que defendem 

esta corrente, a exemplo de Ausubel.  

Os trabalhos do grupo Espaços não-formais utilizam Vygotsky basicamente para 

discutir sobre as interações discursivas que ocorrem em exposições de museus e centros 

de ciências (DE DEUS, 2014), e alguns analisam como a interação social pode contribuir 

na formação de conceitos (ISZLAJI, 2012). Tal análise é realizada, na maioria dos 

estudos, a partir da linguagem e percepção dos visitantes e/ou monitores dos museus, 

planetários, dentre outros ambientes não formais. Assim como apontado no período 

anterior, os resumos dos trabalhos citados neste item também discutem a interação social 

relacionando-a apenas à importância do coletivo.  

Outro aspecto a destacar é que no período de 2011-2016, o grupo Espaços não-

formais apresenta um significativo número de trabalhos (CAMPOS, 2013; LEPORO, 

2015; NORMURA, 2015; SOUZA JÚNIOR, 2015) que citam o conceito de Percepção, 

nos quais a intenção de se utilizar a teoria de Vygotsky está direcionada para explorar as 

relações sociais entre os sujeitos que visitam ou frequentam os centros de ciências. Por 

exemplo, Souza Júnior (2015) ressalta que a teoria de Vygotsky foi utilizada como base 

teórica em seu estudo e aponta que: 

Utilizou-se como suporte teórico a perspectiva de Vigotski, 

especificamente a parte que trata das relações sociais entre o indivíduo 

e o mundo exterior, explorando a percepção e a relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento, buscando aproximar tais ideias a 
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situações ocorridas em exposições interativas de Ciência. (SOUZA 

JÚNIOR, 2015) 

Nota-se, então, que as ideias de Vygotsky, no contexto da Educação não-formal 

estão sendo utilizadas, por exemplo, como ferramentas para uma análise do 

comportamento do indivíduo durante exposições de ciências e essas percepções se dão a 

partir da linguagem, seja ela falada, escrita e/ou gestual. De acordo com Sarmento (2006), 

a linguagem é importante para ajudar o ser humano a expressar suas ideias e sentimentos, 

mas, também deve ser levada em conta pelo fato da mesma auxiliar na ação humana e na 

regulação dos pensamentos do indivíduo. Segundo a autora, esta ação acontece de forma 

mediada fazendo com que o ser humano, por meio dos instrumentos, transforme e 

organize as suas atividades mudando o seu comportamento e, consequente, o ambiente 

que o cerca. Neste processo, a interação social exerce um papel importante no 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento, haja vista que é partir desses dois 

elementos que o indivíduo é capaz de promover mudanças no seu contexto social e 

cultural (VYGOTSKY, 2001). 

Alguns trabalhos (GARCIA, 2006; SAPIRAS, 2007; LEPORO, 2015; SOUZA 

JÚNIOR, 2015) do grupo Educação não-formal, tanto neste período de 2011-2016 quanto 

nos demais, utilizam as ideias de Allen (2002) que abordam a questão das experiências 

de aprendizagem de visitantes em exposições, articuladas com a teoria de Vygotsky. É 

importante destacar que Allen (2002) é uma autora norte americana que coordena o centro 

de Ciências Exploratorium nos Estados Unidos e tem sido utilizada por pesquisadores 

brasileiros, principalmente no que se refere aos seus estudos sobre a aprendizagem como 

atividade articulada em grupos.  

Outro aspecto que chama a atenção no período de 2001-2010 e nesse período de 

2011-2016 é a redução de pesquisas que têm como foco Concepções dos Alunos e/ou 

Professores comparado com o primeiro período analisado. Resultado semelhante, 

também, foi obtido por Teixeira e Megid (2017) ao identificarem uma significativa 

redução de trabalhos da área de Ensino de Biologia no período entre 1972 e 2011, que 

abordam os focos ‘características de alunos e professores’ e ‘formação de conceitos’. 
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1.5. À guisa da síntese 

 

De modo geral, com base na Figura 3, pode-se notar algumas características 

durante a trajetória histórica da utilização das ideias de Vygotsky no período de 1991 à 

2016.  

 

Figura 3 - Trajetória histórica da utilização das ideias de Vygotsky no período de 1991 a 

2016. 

Com base na trajetória histórica, representada na Figura 3, foi possível observar 

que entre o período de 1991 e 2000 a maioria dos trabalhos utilizaram Vygotsky para 

analisar as Concepções de Alunos e/ou Professores. Já no período de 2001 a 2010, 

constatou-se uma mudança no foco das pesquisas, sendo direcionadas a propostas 

didáticas, em ambos os períodos destacaram-se os conceitos de Interação e Mediação. No 

último período analisado (2011 a 2016), observou-se que as propostas de ensino ainda 

estavam em evidência, porém o grupo Educação Especial teve um crescimento 

significativo, saindo de nenhum trabalho no primeiro período, para 20 trabalhos entre 

2011 a 2016. Os conceitos que se destacaram neste último período foram Interação, 

Mediação, ZDP e Linguagem. 

Tal fato mostra-se interessante, pois nota-se que à medida que a área de Educação 

em Ciências passava por processos históricos e políticos de transformações em seus focos 

de pesquisas, consequentemente, as ideias de Vygotsky também foram sendo utilizadas 

pelos pesquisadores de modo a acompanhar tais mudanças. Com isso, é possível afirmar 

que assim como as ideias de Vygotsky contribuíram para o desenvolvimento da área de 
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pesquisa em Educação em Ciências essa área também contribuiu para a disseminação das 

ideias vygotskyanas no Brasil.  

Os conceitos vygotskyanos mais utilizados pelos pesquisadores da área eram a 

Interação (37%), Mediação (23%) e Zona de Desenvolvimento Proximal (8%), tendo 

como base o total de 343 resumos dos trabalhos analisados. Isso indica que esses 

conceitos vygotskyanos caminham em direção a um consenso na área a respeito dos 

processos sociais que envolvem a aprendizagem humana. Esse resultado é semelhante ao 

estudo de Freitas (2004), que realizou um levantamento acerca das Reuniões Anuais da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) no período 

de 1998-2003 e constatou que os livros “Formação Social da Mente” (1984), 

“Pensamento e Linguagem (1997)” e “Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem” 

(1988) são as obras que mais têm fundamentado os trabalhos que utilizam os pressupostos 

de Vygotsky.  

Vale ressaltar que mesmo diante da limitação de traduções acerca das ideias de 

Vygotsky (PRESTES, 2012 e PINO, 2005), constatou-se que sua teoria aos poucos tem 

ganhado espaço no Brasil, não só na área da Psicologia (SARMENTO, 2006) mas, 

também, na Educação em Ciências, principalmente no contexto de elaboração de 

propostas didático-pedagógicas e análise de concepções e formação de conceitos.  Além 

disso, o presente levantamento permitiu evidenciar que a maioria das DT, que se 

referenciam em Vygotsky, produzidas no período de 1991-2016, estão localizadas nas 

Regiões Sudeste e Sul, e o nível de ensino que mais tem sido foco de estudos é o Ensino 

Médio, sobretudo quando trata-se de planejar ou implementar Práticas Didático-

Pedagógicas. 

Outro resultado a ser ressaltado são os referenciais que os pesquisadores em 

Educação em Ciências têm utilizado em seus estudos, tais como Ausubel, Bakhtin, Piaget, 

Mortimer, entre outros. Tais teóricos também foram destaques na pesquisa realizada por 

Gehlen, Schroeder e Delizoicov (2007), quando os autores analisaram os anais do ENPEC 

no período de 1997 até 2005. Esses resultados aqui apresentados mostram que houve uma 

significativa presença de trabalhos que buscavam articulações entre Vygotsky e autores 

de base construtivistas e, até mesmo, alguns chegavam a considerar a teoria vygotskyana 

como uma abordagem cognitivista. Sobre esse aspecto, Pereira e Lima Júnior (2014) 

afirmam que é muito comum encontrar trabalhos dessa natureza na área de Educação em 

Ciências, devido às diferentes interpretações atribuídas pelos pesquisadores às ideias de 

Vygotsky. Os autores afirmam que leituras equivocadas “tem levado à banalização de 
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vários conceitos importantes da teoria de Vygotsky tais como “desenvolvimento”, 

“mediação”, “interação social”, “internalização” e “zona de desenvolvimento proximal”. 

(PEREIRA; LIMA JÚNIOR, 2014, p. 522).  

Aspectos relacionados as leituras equivocadas acerca da obra de Vygotsky são 

discutidos em alguns estudos que estão no grupo Pesquisa e Produção Científica. Os 

poucos trabalhos (LEONOR, 2013; ASSIS, 2013; SPÓSITO, 2007; CASTILHO, 2015) 

deste grupo utilizam as ideias de Vygotsky para estabelecer categorias visando analisar 

produções acadêmicas e/ou livros didáticos, o que possivelmente fez com que os 

conceitos não fossem tão diversificados, além de haver poucas articulações realizadas 

com outros autores.  

O que chama a atenção neste grupo são os estudos de Spósito (2007) e de Castilho 

(2015) ao mencionarem alguns equívocos conceituais acerca das apropriações da teoria 

vygotskyana. Spósito (2007) avalia as inadequações conceituais e metodológicas 

decorrentes da vertente do pluralismo metodológico no contexto do Ensino de Ciências e 

conclui que “há apropriações pouco fidedignas às concepções e conceitos originais de 

Vygotsky, bem como a formulação de uma aproximação equivocada com a corrente 

construtivista” (SPÓSITO, 2007, trecho do resumo). Castilho (2015), a partir de uma 

pesquisa bibliográfica, apresenta uma discussão que sugere a existência de uma ligação 

entre o Programa Internacional para Avaliação de Estudantes (PISA) e o movimento de 

renovação do ensino de Ciências pensado por António Cachapuz, Daniel Gil-Perez, Anna 

Maria Pessoa de Carvalho, João Praia e Amparo Vilches, na qual o autor aponta que: 

Por meio do materialismo histórico dialético foi possível identificar, em 

primeiro lugar, uma distorção na compreensão da teoria de Vigotski. 

Isso ocorreu porque, na referida proposta (da renovação do ensino das 

Ciências), esse teórico é tido como sócio-construtivista. (CASTILHO, 

2015) 

Além de Spósito (2007) e Castilho (2015) destaca-se o trabalho de Nascimento 

(2016), que chama a atenção para incoerências ao se articular as ideias de Vygotsky com 

autores de bases epistemológicas diferentes em trabalhos desenvolvidos em um 

determinado programa de mestrado profissionalizante. Tais evidências já haviam sido 

apontadas por Oliveira (1992) e Pereira e Lima Júnior (2014) ao afirmarem que diversos 

trabalhos têm realizado esse tipo de relação de forma equivocada, sem considerar as bases 

da teoria vygotskyana. 

No grupo Pesquisa e Produção Científica, diferente dos demais, nem todos os 

trabalhos citam Vygotsky no resumo como um referencial teórico, mas sim como 
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resultado de pesquisa, fruto de um levantamento bibliográfico. Por exemplo, Jesus (2014) 

realiza uma análise nos periódicos da área de Ensino de Ciências e identifica Vygotsky 

como um dos teóricos citados em trabalhos que falam sobre Teorias da Aprendizagem. 

Em síntese, a análise das DT7 publicadas no período de 1991-2016 possibilitou 

uma visão geral acerca dos conceitos vygotskyanos abordados nas pesquisas em 

Educação em Ciências no Brasil e dos referenciais mais utilizados em conjunto com a 

teoria de Vygotsky. Contudo, é necessário refletir sobre algumas questões, como: por que 

depois de tantos anos de disseminação da teoria vygotskyana no Brasil e após algumas 

críticas realizadas por estudiosos, como Marta Kohl Oliveira (1992), Tereza Rego (2004), 

Zoia Prestes (2012) e Pereira e Lima Júnior (2014), ainda, observa-se nos resumos dos 

estudos interpretações equivocadas acerca das ideias de Vygotsky? Por que alguns 

pesquisadores em Educação em Ciências insistem em analisar as concepções e formação 

de conceitos considerando Vygotsky como teórico cognitivista? Será que de fato as 

pesquisas têm se preocupado em ser coerentes às ideias vygotskyanas ou têm apenas 

citado as mesmas no resumo sem fazer uma relação direta com o estudo abordado? Será 

que a pesquisa em Educação em Ciências no Brasil tem em suas discussões teóricas 

recorrido a teóricos coerentes com a perspectiva marxista, a qual Vygotsky seguia? 

Diante disso, faz-se necessário discutir questões relacionadas às bases 

epistemológicas da teoria de Vygotsky, e apresentar possíveis caminhos para a 

concretização de uma educação humanizadora, que neste trabalho será realizada a partir 

das relações com a perspectiva de Paulo Freire. Cabe sinalizar que o referencial freireano 

utilizado em conjunto com as ideias de Vygotsky se fez presente em quase todos os 

períodos analisados, entretanto, a disposição dessas duas teorias em conjunto ainda é 

pouco utilizada no que concerne à elaboração de propostas didáticas-pedagógicas, e seu 

desenvolvimento em sala de aula. Discussões entre Vygotsky e Freire serão aprofundadas 

nos capítulos seguintes, sinalizando os potenciais que suas relações teóricas podem 

propiciar para o contexto de sala de aula. 

 

 

                                                 
7 Destaca-se a importância de em trabalhos futuros investigar quais as metodologias utilizadas por estes 

343 trabalhos, para que se possa discutir a relação epistemológica que tem sido estabelecida nestes 

trabalhos, no que concerne a ferramenta de análise utilizada e o referencial teórico-metodológico adotado 

nestas pesquisas.  



41 

 

CAPÍTULO 2 – O PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO EM VYGOTSKY E FREIRE 

 

Neste capítulo serão apresentados os principais pontos de convergência entre as 

teorias de Vygotsky e Freire no que se refere ao processo de humanização, com o objetivo 

de contribuir para a elaboração de uma proposta didático-pedagógico que tenha como 

base estes teóricos.  

 

2.1. O processo de humanização em Vygotsky: alguns apontamentos  

 

Gehlen (2009) a partir de estudos sobre algumas obras de Vygotsky concluiu que 

o processo de humanização é a ação do homem sobre a natureza, no qual, a partir de uma 

relação dialética, o indivíduo produz conhecimento, faz história e transforma a realidade 

e a si próprio. Tal relação de Vygotsky com aspectos relacionados à ação do homem sobre 

o meio no qual ele vive advém das influências marxistas presentes na sua teoria, 

principalmente no que tange “o desenvolvimento de habilidades e funções específicas do 

homem que são resultado do surgimento do trabalho” (REGO, 2004, p. 51).  

A relação entre Vygotsky e a teoria marxista também é apontada por Lima Júnior, 

Ostermann e Rezende (2013), em que, a partir de uma investigação acerca do papel do 

materialismo dialético na pesquisa em ensino de ciências, eles destacam que as 

concepções marxistas estão presentes na teoria de Vygotsky, porém “as relações entre os 

estudos de Vygotsky e o marxismo são frequentemente deixadas de lado” (LIMA 

JÚNIOR; OSTERMANN; REZENDE, 2013, p. 3 – tradução nossa).  Além disso, os 

autores afirmam que “o projeto de pesquisa de Vygotsky baseia-se na ideia marxista 

fundamental de que nos tornamos humano através do trabalho” (LIMA JÚNIOR; 

OSTERMANN; REZENDE, 2013, p. 7 – tradução nossa), isto é, a pesquisa de Vygotsky 

também leva em consideração a transformação do homem, uma vez que, de acordo com 

Marx (1983), isto ocorre por meio do trabalho. 

De acordo com Vygotsky (2005), esse processo de transformações por meio do 

trabalho acontece de forma mediada, e esta mediação ocorre por intermédio de 

instrumentos que o próprio ser humano desenvolve e/ou se apropria no decorrer do tempo 

para assim resolver situações que lhe são postos no decorrer da vida. Essa ação intencional 

do homem diante dos problemas que surgem é descrita por Gehlen (2009) como processo 

de humanização, que é a relação dialética existente entre o homem e a natureza, havendo 

assim, por meio do trabalho, transformação mútua (MARX, 1983). 
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Oliveira (2006) e Pino (2000b) corroboram em suas ideias ao destacarem que 

Vygotsky via no materialismo dialético e histórico de Marx uma fonte importante para a 

elaboração de suas teorias, tendo como principais pontos das ideias marxistas 

incorporados aos pressupostos vygotskyanos os seguintes elementos: 

O modo de produção da vida material condicionada a vida social, 

política e espiritual do homem; O homem é um ser histórico, que se 

constrói através de suas relações com o mundo natural e social. O 

processo de trabalho (transformação da natureza) é o processo 

privilegiado nessas relações homem/mundo; A sociedade humana é 

uma totalidade em constante transformação. É um sistema dinâmico e 

contraditório, que precisa ser compreendido como processo em 

mudança, em desenvolvimento; As transformações qualitativas 

ocorrem por meio da chamada “síntese dialética” onde, a partir de 

elementos presentes numa determinada situação, fenômenos novos 

emergem. (OLIVEIRA, 2006, p. 28) 

A partir das contribuições de Marx, destacadas por Oliveira (2006) nas ideias 

vygotskyanas, é possível observar a importância que Vygotsky dava ao processo de 

transformação do ser e do mundo no qual ele está imerso. Chama-se a atenção a ênfase 

que sempre é dada às mudanças que ocorrem a partir das relações estabelecidas entre um 

ser histórico que está imerso em uma cultura com a natureza e o mundo social. Tais 

características apenas reforçam o que já havia sido dito com base em Gehlen (2009), haja 

vista que elas se assemelham ao que a autora aponta como processo de humanização, no 

qual ocorre uma transformação recíproca entre o homem e o meio. 

Essa influência marxista nos pressupostos vygotskyanos, principalmente no que 

concerne ao processo de humanização, tem relação com o contexto no qual Vygotsky 

viveu e desenvolveu a sua teoria, visto que o seu interesse pela psicologia surge em 

meados de 1917 (REGO, 2004), período este que coincide com o fim da Primeira Guerra 

Mundial. Em um momento marcado pelos vestígios da guerra, Vygotsky vive em um 

contexto em que as ideias marxistas estavam em evidência – uma vez que a União 

Soviética já era governada por Lenin –, influenciando diretamente nos seus escritos 

(PRESTES, 2012) como é possível observar no trecho a seguir, em que Vygotsky 

apresenta sua concepção acerca da psicologia: 

As várias contradições internas, as quais se encontram nos diferentes 

sistemas sociais, encontram sua expressão acabada tanto no tipo de 

personalidade, quanto na estrutura do psiquismo humano de um período 

histórico determinado [...]. De tudo isso resulta não só que o tipo 

humano autenticamente único diferencia-se e fragmentasse em vários 

tipos, de diferentes classes sociais – como estes, por sua vez, 

permanecem em agudo contraste entre uns e outros –, mas também a 

corrupção e a distorção da personalidade humana, assim como a sua 

sujeição a um desenvolvimento inadequado, unilateral, no interior 
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mesmo de todas essas diferentes variantes tipológicas humanas 

(VYGOTSKY, 1930, p. 3). 

 

Conforme a citação, nota-se que Vygotsky (1930) se utiliza das discussões 

marxistas, referentes às classes sociais, na busca de explicações sobre como as 

contradições sociais vivenciadas pelos sujeitos podem influenciar na formação social e 

psíquica destes indivíduos, nos campos filogenético e ontogenético. Nesse contexto, 

entende-se que Vygotsky compreendia o desenvolvimento do ser humano por meio de 

um processo dialético8, no qual o indivíduo constituía-se como sujeito à medida em que 

interagia com as pessoas e com diferentes situações presentes no meio em que estava 

inserido. As interações provenientes da vida social destes sujeitos fomentam e 

possibilitam a formação das funções superiores psicológicas (VYGOTSKY, 2007), como 

afirma Vygotsky:  

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 

primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre 

pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 

(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, 

para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções 

superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos 

(VYGOTSKY, 2007, p. 57-58). 

 

Segundo Prestes (2012, p.21), “o mais importante para Vygotsky, ao elaborar a 

concepção histórico-cultural, era desvendar a natureza social das funções psíquicas 

superiores”. De acordo com Oliveira (2006), o processo de desenvolvimento das funções 

psíquicas culturalmente organizadas é uma condição necessária para o desenvolvimento 

e o aprendizado dos indivíduos. Para estabelecer relações entre o desenvolvimento e o 

aprendizado dos sujeitos, Vygotsky utiliza-se, em suas pesquisas no campo da psicologia, 

dos princípios do materialismo dialético, propostos por Marx, para compreender aspectos 

relacionados à intelectualidade humana (REGO, 2004). 

O desenvolvimento do sujeito no processo de humanização em Vygotsky está 

relacionado, portanto, ao campo filogenético do sujeito, no qual ele é impulsionado pelas 

necessidades existentes na natureza e ao campo ontogenético do sujeito, que é 

impulsionada a partir da inserção desse ser em um grupo cultural (GEHLEN, 2009). 

Atrelado a este desenvolvimento e ao processo de humanização está a produção e 

                                                 
8 Para Vygotsky (2007), o requisito básico para o método dialético é estudar historicamente algo, ou seja, 

é indispensável o estudo de todos os elementos que contribuam, modifiquem e/ou influenciam na existência 

de algo, enfatizando que numa pesquisa deve-se “abranger o processo de desenvolvimento de uma 

determinada coisa, em todas as suas fases e mudanças – do nascimento a morte - , significa, 

fundamentalmente, descobrir sua natureza, sua essência, uma vez que “é somente em movimento que um 

corpo mostra o que é” (VYGOTSKY, 2007, p. 68). 
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apropriação dos signos, que são decorrentes da produção humana, ou seja, das interações 

entre os homens (SMOLKA, 2006) sendo que esta produção humana ocorre de forma 

mediada (PINO, 1995).  

Portanto, o processo de humanização em Vygotsky ocorre a partir do movimento 

de busca pelo conhecimento do próprio ser e do meio no qual ele está inserido, para que 

a partir disso, possam ocorrer as mudanças que comungam na transformação social. 

Entretanto, ressalta-se que na visão de Vygotsky todo este processo, seja ele no campo 

filogenético ou ontogenético, ocorre de forma mediada (VYGOTSKY, 2001; 2007). É 

sobre esta mediação que discutir-se-á no tópico seguinte. 

 

2.2. A mediação no processo de humanização: um olhar a partir das relações 

entre Vygotsky e Freire 

 

A mediação é o conceito central das concepções vygotskyanas a respeito do 

desenvolvimento psíquico dos indivíduos (OLIVEIRA, 2006), portanto, tal conceito não 

poderia estar de fora das discussões de Gehlen (2009) sobre o processo de humanização 

em Vygotsky, mais precisamente, acerca da função dos problemas em processos que 

ocorrem de forma mediada.  

Ao discutir sobre o processo de mediação em Vygotsky, Gehlen (2009) chama a 

atenção para o fato de Vygotsky configurar o signo (que é o elo intermediário entre a 

relação estímulo e resposta (VYGOTSKY, 2007)) como um estímulo de segunda ordem, 

dando margem então a uma discussão acerca de qual seria o estímulo de primeira ordem 

em uma situação mediada e quais seriam as características do mesmo. Tendo como base 

tal questionamento, a autora apresenta elementos das obras de Vygotsky que apontam o 

problema proveniente da realidade do sujeito como sendo o estímulo de primeira ordem, 

tendo em vista que ele move o indivíduo para a busca por novos instrumentos e/ou signos 

para poder enfrentar os problemas que lhes são impostos. 

Além de apontar os signos como estímulos de segunda ordem, Vygotsky (2005) 

destaca que esses são os elementos que medeiam a relação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento. O autor afirma, ainda, que é a partir desse sistema mediado que o indivíduo 

passa a operar não mais de forma elementar, como os seres irracionais, mas de modo 

superior, aproximando-se assim do que Vygotsky chama de funções psicológicas 

superiores.  
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Tendo como referência Pino (1995), que inicia uma discussão a partir da relação 

entre signo e ferramentas - na qual a ação do homem sobre a natureza ocorre de forma 

mediada possibilitando a produção cultural, que consequentemente influenciará na nova 

ação do homem e na transformação do mesmo e do contexto no qual ele está inserido - , 

Gehlen (2009) utiliza o esquema da Figura 4 para discutir e ampliar a concepção de 

mediação sob o ponto de vista epistemológico.  

 

 

Figura 4 - Representação da dimensão epistemológica da atividade humana apresentada por 

Gehlen (2009), tendo como base as discussões já feitas por Pino (1995). 

A partir da Figura 4 a autora aponta que a mediação semiótica permite que o objeto 

de conhecimento possa ser tanto fonte como produto do saber humano. Entretanto, 

Gehlen (2009) afirma que apesar de Pino (1995) ter apresentado a dimensão 

epistemológica da atividade humana, o autor não havia explicitado quem assume o papel 

de objeto de conhecimento. A partir desta lacuna, Gehlen (2009) destaca o problema 

proveniente da realidade do sujeito como objeto de conhecimento uma vez que, de acordo 

com as bases teóricas de Vygotsky e Freire, estes problemas precisam ter sentido e 

significado para os sujeitos, para que possa haver a formação do sujeito que age de modo 

a pensar na transformação de si e do meio no qual está inserido. 

Reafirmando a importância de em um contexto humanizador a atividade humana 

partir das necessidades dos sujeitos, Gehlen (2009) constrói a sua tese sinalizando que há 

uma relação entre mediação e problema no processo de produção e apropriação de signos. 

Para discutir isso, a autora traz diversos trechos de obras de Vygotsky em que ela sinaliza 

o problema proveniente das necessidades dos sujeitos como ponto de partida no processo 

da mediação, ou seja, o problema atua como o elemento de primeira ordem em situações 

mediadas.  

Gehlen (2009) salienta que ao considerar o problema como gênese do processo 

mediado “o problema num determinado contexto histórico também está associado à 

natureza dos signos, ou seja, na resolução de um problema específico há produção de 

novos signos” (GEHLEN, 2009, p. 36). Logo, neste caso, o problema representa a fonte 

do saber, pois é a partir dele que se dá a produção de novos signos, que no contexto escolar 

podem ser considerados como conhecimentos científicos, por exemplo (GEHLEN, 2009). 



46 

 

Ainda na perspectiva humanizadora, ao considerar que este sujeito já resolveu o 

problema e produziu novos signos, estes mesmos signos produzidos aliados a um novo 

problema podem atuar agora como produto do saber, uma vez que estes, que antes eram 

fontes do saber, podem agora auxiliar os sujeitos na resolução de novos problemas e até 

na produção de novos objetos e/ou signos (GEHLEN, 2009). É importante ressaltar que 

além do problema, os signos produzidos e ou apropriados também devem ter sentido e 

significado para os sujeitos, pois a função do problema é “gerar a necessidade tanto da 

produção de novos signos como da apropriação de signos historicamente produzidos, os 

quais terão sentido para o sujeito” (GEHLEN, 2009, p. 38-39).  

Gehlen (2009) sintetiza estas questões afirmando: 

As discussões apresentadas em torno da obra de Vygotsky sinalizam 

que a produção e utilização de signos teriam uma relação com o 

problema, isto é, o processo de mediação necessita incluir o caráter 

problematizador entre problema-signo. Todavia, parece não ser 

qualquer problema que vai proporcionar ao sujeito a apropriação de 

conhecimentos e desenvolvimento cognitivo, o que indica que o 

problema necessita apresentar algum significado para o sujeito, 

despertar nele a necessidade de sua resolução. (GEHLEN, 2009, p. 41) 

Diante disso, questiona-se como garantir que este problema tenha sentido e 

significado para os sujeitos, e que consequentemente acarrete em produção e apropriação 

de signos que também tenham sentido real para os sujeitos? Para tanto, Gehlen (2009) 

discute a qualidade do problema a partir de relações estabelecidas entre Vygotsky e 

Freire, a qual tem como elo a concepção de problema pautada no processo de 

humanização, uma vez que ambos os autores trazem este aspecto tendo como base a teoria 

marxista. 

Gehlen (2009) destaca alguns aspectos freireanos que se assemelham às ideias de 

Marx e, consequentemente, aos pressupostos vygotskyanos, principalmente no que tange 

à discussão sobre o processo de humanização quando a autora diz que: 

Essa compreensão (de Freire) do processo de humanização está em 

sintonia com a vertente marxista e também com a perspectiva 

vygotskyana, no momento em que Freire compreende que na relação 

entre homem e natureza há uma transformação recíproca. (GEHLEN, 

2009, p. 121 – grifo nosso). 

Para a autora, levar em consideração as contradições sociais no contexto educativo 

é algo que está presente tanto na teoria de Vygotsky quanto nas ideias de Freire. Todavia, 

Gehlen (2009) afirma que há uma relação entre as ideias de Vygotsky e Freire no que diz 

respeito à resolução e enfrentamento de problemas específicos. Ou seja, problemas que 

estejam ligados a contradições existenciais que contribuam na tomada de consciência e 
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transformação do sujeito, bem como do contexto no qual ele está inserido, haja vista que 

ele é um ser histórico e cultural.  

Do ponto de vista pedagógico, ao se considerar o processo de humanização, o 

problema é o mediador nas relações entre o educando e o educador, “assumindo a função 

de meio para que o estudante se aproprie de novos conhecimentos que o possibilitem 

compreender a realidade em que está imerso” (GEHLEN, 2009, p. 124). Gehlen (2009), 

ainda, salienta que estes problemas, quando se considera a articulação das ideias de 

Vygotsky com Freire, necessitam ser sintetizados no Tema Gerador, que é obtido do 

processo de Investigação Temática (FREIRE, 1987; DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002). 

O processo de Investigação Temática (IT) busca evidenciar as contradições sociais 

e problemas vividos pelos moradores de uma determinada localidade que, posteriormente, 

serão sintetizados no Tema Gerador (TG). Considerando o processo de humanização, tal 

como apresentado neste item, o Tema Gerador no contexto educativo assume o papel de 

mediador nas relações entre o educando e o educador, tendo em vista que ele está imbuído 

das problemáticas daquela comunidade, sendo assim um mediador de primeira ordem. 

Mas ao levar em consideração os problemas presentes no contexto em que este educando 

está inserido, de que forma pode-se selecionar os conceitos científicos que necessitam ser 

trabalhados para que estes estudantes compreendam e superem problemas da sua 

realidade?  

Para compreender como se dá essa relação entre problemas reais e seleção de 

conceitos científicos no contexto didático-pedagógico, analisaremos com mais detalhes o 

que Gehlen (2009) definiu sobre o processo de mediação, levando em consideração a 

ideia de problema proposta por Freire e a de processo de humanização em Vygotsky. 

Partindo dessas relações, Gehlen (2009) classifica esse processo de mediação no 

contexto educativo de duas formas, tais como:  

• A mediação de primeira ordem: ocorre quando os conceitos científicos estão 

subordinados aos problemas reais que emergem de contradições sociais e necessidades 

existenciais de uma determinada localidade (sistematizados no Tema Gerador). Nesta 

mediação, o desenvolvimento cognitivo do aluno estará atrelado ao processo de 

humanização, uma vez que os problemas selecionados para serem enfrentados pelos 

sujeitos são reais e significativos.  

Um exemplo para explicar este tipo de mediação é o problema da extração de areia 

que é legalizada no distrito de Olivença-Ilhéus-Bahia, o qual está situado próximo a uma 
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área de reserva indígena. Esta prática tem trazido sérios problemas, como a perda da 

nascente do rio que subsidia os índios que ali habitam. Porém, apenas a população 

indígena de Olivença tem lutado contra a extração de areia neste local inapropriado, pois 

os demais moradores (não-indígenas) utilizam água proveniente de outro local – 

fornecida por uma empresa de águas e saneamento do Estado - e acreditam que o 

problema do areal é apenas dos índios e não deles (ALMEIDA, 2018; BOMFIM, 2018).  

Diante disso, nota-se uma situação-limite9 relacionada à falta de pertencimento 

destes moradores, haja vista que essa nascente é uma das que deságua no rio da cidade, 

que é utilizado para o fornecimento da água dos moradores da cidade. Além disso, é 

possível observar, com base nessa situação, uma limitação conceitual dos moradores com 

respeito às consequências que podem decorrer desta problemática (ALMEIDA, 2018; 

BOMFIM, 2018).  

Assim, a partir de um problema real da comunidade pode-se identificar várias 

situações-limite que necessitam dos conceitos científicos para serem superadas. Em sala 

de aula, o professor pode partir desta problemática para estudar questões relacionadas às 

nascentes dos rios, degradação do solo, reflexos do desmatamento, dentre outros. Apesar 

dessa problemática do areal existir em outras localidades, esta situação-limite é do areal 

de Olivença, ou seja, o educador, juntamente com o educando, vai buscar soluções para 

uma problemática que tem sentido e significado para os mesmos, além de poder trazer 

mudanças para o seu próprio contexto. 

• A mediação de segunda ordem: ocorre quando os problemas a serem 

solucionados pelos estudantes são elaborados artificialmente pelo professor para 

desenvolver a conceituação científica. Nesta mediação, os problemas são do tipo 

conceituais, podendo apresentar relações ou não com a realidade dos estudantes e tem 

como foco apenas o desenvolvimento cognitivo dos mesmos.  

Um exemplo dessa mediação de segunda ordem pode ser a utilização do problema 

da extração ilegal de areia em uma comunidade com uma realidade muito distante do 

contexto de Olivença, ou seja, a utilização de um problema qualquer para introduzir um 

                                                 

9 Esta situação-limite - que foi sistematizada em um Tema Gerador que tinha como título “Olivença: eu 

vivo em um paraíso esquecido” - foi obtida por meio de um processo de Investigação Temática realizado 

pelo Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC), e apresentada com 

mais detalhes em Almeida (2018) e Bomfim (2018). 
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determinado conceito científico. Quanto aos mediadores de segunda ordem, Gehlen 

(2009) enuncia o problema como um artifício didático-pedagógico que caracteriza-se 

como um problema da realidade comum a todos que é utilizado apenas para contextualizar 

uma situação em que se tem como objeto do conhecimento o conceito científico, sendo o 

conceito científico o ponto de partida para a abordagem em sala de aula.  

Tendo como base essas duas Ordens de Mediação, Gehlen (2009) aponta que a 

mediação de primeira ordem já contempla questões relacionadas aos conceitos 

científicos, mesmo porque eles auxiliam no processo de superação dos problemas em uma 

perspectiva voltada ao processo de humanização. Mesmo diante disso, Gehlen (2009) 

salienta para a necessidade de se utilizar no contexto educativo tanto a mediação de 

primeira ordem quanto a de segunda ordem:  

[...] um processo didático-pedagógico que potencializa a apropriação do 

conhecimento sistematizado por parte do estudante, necessita ser 

sistematizado tendo como base tanto a mediação de primeira ordem 

quanto a de segunda ordem, desde que a de primeira ordem seja ponto 

de referência. (GEHLEN, 2009, p.166) 

Ao enfatizar a potencialidade da mediação de segunda ordem como subordinada 

à medição de primeira ordem, Gehlen (2009) constatou que no período de 1997 a 2007, 

em pesquisas na área de Educação em Ciências, pautados no pensamento de Vygotsky, 

não há referência ao problema vinculado ao processo de humanização. Com base nisso, 

Gehlen (2009) avança em suas discussões teóricas e apresenta contribuições de Freire e 

Vygotsky em práticas curriculares no Ensino de Ciências, utilizando como base a 

articulação entre a dinâmica dos Momentos Pedagógicos e das etapas da Situação de 

Estudo, em sala de aula (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 2012). Nessa 

articulação, Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012) apresentam a significativa 

contribuição da perspectiva vygotskyana no segundo Momento Pedagógico - 

Organização do Conhecimento – ao defenderem a inserção do processo da significação 

conceitual, fundamentado em Vygotsky, potencializando assim este momento 

pedagógico. Contudo, os autores não explicitam a contribuição de Vygotsky nas outras 

etapas dos Momentos Pedagógicos – na Problematização Inicial e na Aplicação do 

Conhecimento.  

Pressupõe-se que pressupostos de Vygotsky contribuem na sistematização de 

todas as etapas dos Momentos Pedagógicos, em especial, no estabelecimento de 

parâmetros que auxiliem na elaboração de perguntas problematizadoras, na etapa da 

Problematização Inicial. No que concerne à qualidade das perguntas problematizadoras, 
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estudos na perspectiva freireana, como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), Silva 

(2004), Muenchen (2010), Giacomini e Muenchen (2015), e Centa e Muenchen (2018) 

não explicitam parâmetros que auxiliem na escolha e produção dessas. Assim, tem-se 

como objetivo nos próximos itens estabelecer possíveis parâmetros que podem contribuir 

para a elaboração de perguntas problematizadoras, tendo como base as ideias de 

Vygotsky. 

Mas além do caráter epistemológico da mediação, Camillo (2015) chama a 

atenção para a importância de se destacar o caráter ontológico da mesma, quando o autor 

faz uma crítica ao que foi discutido por Gehlen (2009) argumentando que “a fonte do 

conhecimento não poderia ser somente um artefato cultural abstrato, mas o lugar que ele 

ocupa na realidade concreta, ou seja, o conjunto de relações/transformações por ele 

operados” (CAMILLO, 2015, p. 124). Camillo (2015) também afirma que uma 

abordagem epistemológica da mediação não leva à superação dos problemas, uma vez 

que ao analisar o papel e noção de problema como um elemento mediador somente com 

base na dimensão epistemológica, a concepção da realidade não é alterada, apontando, 

assim, que “a mediação está posta ontologicamente e não epistemologicamente na 

existência humana” (CAMILLO, 2015, p. 124). É importante chamar a atenção que essa 

interpretação de Camillo (2015) da ausência da dimensão ontológica no processo de 

mediação no estudo de Gehlen (2009), está equivocada. Isso porque a mediação está posta 

ontologicamente e epistemologicamente de forma dialética, não havendo como separa-

las. Caso a mediação concebida da mesma forma com a qual o Camillo (2015) aponta, 

esta assumiria uma visão dualista da existência humana, aspecto este que é criticado por 

Vygotsky. 

O objeto de conhecimento como fonte e produto do saber foi discutido por Gehlen 

(2009) levando-se em consideração o processo de humanização do sujeito, a partir das 

perspectivas vygotskyanas e freireanas que tem como elo a dialogicidade, além dos 

contextos e características históricas, culturais e sociais. Portanto, compreende-se que o 

objeto de conhecimento discutido por Gehlen (2009) com base na teoria de Vygotsky e 

Freire, não pode ser entendido desconexo de questões históricas e culturais de uma 

determinada comunidade e, assim, do sujeito. Ressalta-se, ainda, que o foco nos 

problemas, que são propostos por Gehlen (2009) como mediadores de primeira ordem, 

recebem esta nomenclatura justamente porque estão diretamente ligados às necessidades 

dos sujeitos. Caso contrário, os problemas poderiam não ter sentido nem significado para 
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os mesmos, distanciando-se do que é visto como relevante nas obras de Vygotsky e de 

Freire. 

Tendo como referência as discussões sobre o processo de humanização na 

perspectiva de Vygotsky, chama-se a atenção que é por meio da mediação que o ser 

humano produz e ou se apropria dos seus instrumentos. Porém, esta busca por novas 

ferramentas se dá a partir de necessidades reais da vida do sujeito, ou seja, há uma 

produção cultural nesse processo de busca por resolução de um problema advindo de uma 

necessidade humana, que pode refletir tanto nos aspectos históricos como sociais. Logo, 

as transformações que acontecem nesse processo estão, também, imbuídas de aspectos 

relacionados a valores, virtudes, posicionamento, reflexão e ação dos indivíduos. 

Portanto, a mediação ao ser analisada com base no processo de humanização do sujeito 

carrega além de elementos epistemológicos e ontológicos as dimensões axiológicas e 

praxiológicas10.  

 

2.3. Significação no processo de humanização: relações Vygotsky e Freire 

 

Por significação, tendo como referência a perspectiva vygotskyana, entende-se 

como sendo o processo de interação entre conhecimentos cotidianos e científicos 

(VYGOTSKY, 2005). Maldaner (2007) explica que a interação entre esses 

conhecimentos permite reorganizar a vivência dos sujeitos de forma consciente, 

possibilitando a criação de novas ações que antes eram despercebidas pelos indivíduos. 

O processo de significação, seguindo a dimensão humanizadora em Vygotsky e 

Freire, é determinado pelas relações entre sentido e significado que são atribuídos pelos 

sujeitos e mobilizados no processo didático-pedagógico, por problemas historicamente 

situados na realidade concreta dos estudantes. Problemas, estes, que apresentam situações 

contraditórias envolvidas nas relações sociais, econômicas e políticas (GEHLEN, 2009).  

Solino (2017) destaca em sua tese de doutoramento a importância do conceito 

significado nas ideias de Vygotsky e aponta que o significado ocupa um lugar central nas 

análises de Vygotsky com relação aos seus estudos sobre pensamento e linguagem. Com 

base em Vygotsky, Solino (2017) faz uma discussão acerca da objetividade dos 

significados e a subjetividade existente nos sentidos, ressaltando que os significados 

fazem parte do plano externo, no qual as palavras adquirem definições que são 

                                                 
10 Essa discussão acerca das dimensões axiológicas e praxiológicas da mediação necessitam de 

aprofundamentos e serão realizados em estudos futuros, não sendo foco da presente pesquisa.  
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compartilhadas pelos sujeitos. Já com relação aos sentidos, a autora destaca que os 

mesmos fazem parte de um plano interno em que são atribuídos sentidos às palavras de 

acordo com as particularidades do sujeito e principalmente do contexto no qual o mesmo 

está inserido.  

Mesmo tendo o sentido e o significado em planos diferentes, um em uma 

dimensão subjetiva e o outro numa dimensão mais objetiva, respectivamente, Solino 

(2017), com base em Oliveira (2006), destaca que os dois conceitos não podem ser vistos 

de forma isolada tendo em vista que “a pessoa apreende os conhecimentos sobre o mundo 

em meio aos seus sentidos atribuídos” (SOLINO, 2017, p.60). Isso faz todo sentido se 

analisarmos a fala de Vygotsky no seu livro Obras Escogidas II: problemas de psicologia 

general na qual o autor diz que “o sentido da palavra é sempre uma formação dinâmica, 

variável e complexa que tem várias zonas de estabilidade diferente” (VYGOTSKY, 2001, 

p. 33) e que o significado é uma dessas zonas presentes no sentido.  

Vygotsky (2001) afirma, ainda, que o significado está relacionado a zona mais 

coerente e estável do sentido, ou seja, o indivíduo começa a dar sentido às palavras e 

fenômenos de forma interna, até que a partir da sua relação com outros indivíduos, 

costumes e diferentes visões o sujeito passa a dar significado àqueles sentidos. Por 

exemplo, para uma criança o conceito de calor é formado transitando por vários sentidos, 

mas à medida que a criança vai crescendo em um contexto histórico-cultural e vai 

observando os vários significados que as outras pessoas dão ao conceito de calor, ela 

passa a construir seu próprio sentido, que, em sua maioria, está relacionado com uma 

sensação de temperatura elevada. Porém, quando esta criança chega à idade escolar, mais 

precisamente no ensino médio, ela tem contato com um outro significado para o conceito 

de calor, passando a ser entendido como uma energia em trânsito que vai se confrontar 

com a ideia de calor já formada anteriormente por ela.  

Portanto, no contexto escolar é necessário que se considere que essa criança 

passou muito tempo de sua vida com a ideia de calor como uma temperatura elevada, e 

que esta concepção já está em seu estado mais estável do sentido, ou seja, para a criança 

aquele já era o significado de calor. Diante disso, é importante que haja um elemento 

mediador da transição entre o significado de calor como temperatura elevada para calor 

como energia em trânsito, que de certo modo provoque o educando a pensar este calor de 

forma diferente.  

Os estudantes na escola passam por esse processo no qual o professor e os colegas 

de classe o auxiliam a dar novos sentidos a um determinado fenômeno e, por seguinte, 
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ajudam este sujeito a chegar na definição de um significado, que nesse contexto poderia 

ser o conceito científico. Porém, o professor necessita de mecanismos que o auxiliem na 

motivação desses alunos, de forma a despertar neles a necessidade de encontrar e/ou 

definir esse significado em meio aos vários sentidos que foram sendo construídos no 

decorrer do processo.  

Para tanto, propõe-se, neste trabalho, que o processo de significação ocorra por 

meio da utilização de problemas, porém não são problemas apenas conceituais como 

aqueles presentes em algumas pesquisas em Educação em Ciência (GEHLEN; 

DELIZOICOV, 2012), mas sim, problemas que carreguem as necessidades e as 

contradições sociais dos sujeitos da região na qual a proposta didático-pedagógica vai ser 

desenvolvida. Esses problemas precisam fazer sentido e ter significado para os 

estudantes, sendo então caracterizados por Gehlen (2009) como problemas significativos. 

De acordo com essa autora, os problemas significativos são de extrema relevância para o 

processo de ensino-aprendizagem, porém, é importante que os mesmos sejam trabalhados 

em conjunto com os problemas conceituais, os quais devem estar subordinados aos 

problemas significativos11 e não o contrário.  

Vygotsky (2001) afirma que o processo de formação de conceitos se dá a partir da 

resolução de um problema, para que a partir do resultado da solução deste problema possa 

haver o surgimento de um conceito. Além disso, o autor aponta que a formação dos 

conceitos é um processo criativo e necessariamente ativo do sujeito. Essa criatividade e 

envolvimento do sujeito também é discutida por Freire (2006) quando ele diz que “a 

radicalização é sempre criadora, pela criatividade que a alimenta” (p. 26), além de afirmar 

que a radicalização liberta o sujeito. Para Marx (2005), “ser radical é agarrar as coisas 

pela raiz” (p. 151) sendo que para o homem a raiz é a sua própria realidade.  

Diante dessas declarações, entende-se que a formação de conceitos numa 

perspectiva humanizadora baseada em Freire, Vygotsky e Marx, deve estar pautada na 

realidade dos sujeitos visando proporcionar ao mesmo uma posição ativa, criadora e 

consequentemente radical, visto que sua atitude pode estar sustentada na busca da 

mudança do ser e do mundo no qual ele está inserido. Além disso, o contexto escolar na 

perspectiva humanizadora necessita estar voltado a “compreensão do lugar que o 

                                                 
11 A relação entre problemas conceituais e problemas significativos foi abordada no item 2.2 quando, a 

partir das ideias de Gehlen (2009), destacou-se a importância dos mediadores de primeira e segunda ordem 

e a necessidade das propostas didático-pedagógicas estarem voltadas ao processo de humanização, sendo o 

ponto de partida os problemas reais advindos de uma determinada comunidade. 
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indivíduo ocupa na totalidade da sociedade” (CAMILLO, 2015, p. 214). Isto é, o processo 

de formação de conceitos nessa perspectiva deve estar balizado num método dialético, no 

qual as individualidades dos sujeitos serão ouvidas, respeitadas e problematizadas para 

que haja uma transformação qualitativa dos sujeitos, que de acordo com Oliveira (2006) 

ocorre por meio da síntese dialética. 

O método dialético e compreensão do lugar que o sujeito ocupa em um coletivo 

leva a pensar em dois aspectos que estão presentes na perspectiva freireana que são a 

dialogicidade e a problematização. A dialogicidade ocorre a partir da reflexão crítica do 

sujeito que acarreta um posicionamento crítico e reflexivo acerca da sua realidade e, por 

conseguinte, a busca pela transformação da mesma (FREIRE, 1983). Entretanto, este 

processo dialógico em um contexto dialético não pode estar desprendido do ato de 

problematizar, uma vez que é partir desta problematização sobre a realidade concreta do 

sujeito que o coletivo de pessoas pode chegar a um consenso acerca das opiniões e 

posicionamento de cada indivíduo.  

Em suma, compreende-se que os conceitos dialogicidade, problematização e o 

método dialético, podem ser parâmetros para a elaboração de uma proposta didático-

pedagógica, pautada na humanização do sujeito, a ser desenvolvida em sala de aula, tendo 

como referência a Mediação de Primeira Ordem.  Nos tópicos seguintes, discutir-se-á 

sobre elementos vygotskyanos que, no entendimento desta pesquisa, também contribuem 

no processo de significação pautado numa perspectiva humanizadora. 

 

2.4. Elementos Significadores vygotskyanos 

 

Considerando o processo de humanização dos educandos, tal como concebido por 

Gehlen (2009), Solino (2017) apresenta alguns elementos que potencializam a 

significação em atividades didático-pedagógicas no ensino ciências, que foram definidos 

tendo como base as discussões sobre o processo de significação e a noção de problema 

em Vygotsky, principalmente no que concerne ao processo de formação do pensamento  

e da linguagem. Os quatro Elementos Significadores (ES) são: necessidades, 

contradições, colaboração e imaginação/criatividade. 
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2.4.1. Necessidades 

 

Assim como já vem sendo discutido ao longo deste capítulo, Solino (2017) aponta 

a necessidade como um elemento importante no processo de significação destacando que 

o problema a ser abordado no contexto de sala de aula deve despertar no aluno a 

necessidade da resolução desta situação proposta. Com base em Vygotsky (2009a), 

Solino (2017) afirma que o problema, o objetivo e a manifestação da necessidade de 

formar conceitos podem dar início ao processo de resolução do problema, entretanto, tais 

características não garantem que o problema será resolvido. Ou seja, mesmo que tenha 

um problema pautado em um objetivo, que gere a necessidade nos sujeitos em buscar 

novos conhecimentos, não garante que os estudantes consigam chegar a resolver esse 

problema.  

Compreende-se que é preciso então ir além e elaborar problemas que tenham 

sentido e significado para o educando, imbuídos das necessidades reais dos mesmos 

relacionadas tanto aos aspectos sociais como cognitivos. Para isso é importante que 

sempre se estabeleça o diálogo com os alunos, visando identificar em qual nível de 

desenvolvimento eles se encontram e quais necessidades (sejam elas sociais ou 

conceituais) podem ser discutidas com os mesmos, para que a partir dessas características 

possa se discutir temas que reflitam as necessidades reais dos educandos. Além disso, há 

a possibilidade de se estabelecer parâmetros buscando uma melhor forma de se discutir 

este tema, uma vez que o nível de aprofundamento da temática vai depender do 

desenvolvimento dos educandos. Este entendimento é embasado a partir da compreensão 

de diálogo presente nos pressupostos de Vygotsky, quando o autor diz que “o diálogo 

sempre pressupõe que os interlocutores conheçam o assunto” (VYGOTSKY, 2001, p. 

454), ou seja, para que o diálogo se estabeleça é necessário que os sujeitos conheçam o 

tema que será discutido. 

Solino (2017) também destaca a importância de em propostas pedagógicas 

selecionar problemas conceituais que não tenham relação direta com as necessidades 

concretas dos educandos, enfatizando que:  

Os problemas conceituais quando utilizados como objeto do 

conhecimento têm possibilidade de serem significados pelos 

estudantes, a partir de suas experiências e vivências e principalmente 

das interações e colaborações estabelecidas em sala de aula. Nesse caso, 

os estudantes podem criar necessidades de aprendizagem, à medida que 

vão enfrentando o problema. Embora não sejam necessidades relativas 

à perspectiva de humanização, elas podem ser úteis a intensificar o 
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envolvimento e comprometimento dos alunos na tarefa, principalmente 

para buscar novos conhecimentos. (SOLINO, 2017, p. 66) 

Entretanto, neste trabalho entende-se que os problemas conceituais já estão 

imbuídos nos sociais, e é a partir deste como objeto de conhecimento que o professor 

deve auxiliar os estudantes a reconhecerem a necessidade de conceitos científicos para 

auxiliar na resolução do problema social. Ou seja, os problemas sociais estão sempre em 

uma dimensão macro e os problemas conceituais, que contribuirão para a resolução do 

problema maior, devem ser discutidos com os educandos de modo que eles mesmos 

passam a atribuir a importância de cada conceito científico na resolução de um problema 

presente na sua realidade. Essas questões serão apresentadas com mais detalhes no 

Capítulo 4, quando se discutirá a presença dos Elementos Significadores na dinâmica dos 

Três Momentos Pedagógicos (3MP), mais precisamente na etapa da Problematização 

Inicial. 

Em síntese, a necessidade é um Elemento Significador importante que estimula o 

sujeito a agir, a partir do seu encontro com o objeto da atividade, neste caso, o problema 

a ser enfrentado pelo indivíduo. Sendo assim, o problema a ser trabalhado no contexto de 

sala de aula deve despertar no aluno a necessidade da resolução da situação proposta, e, 

consequentemente, a apropriação de novos conhecimentos (SOLINO, 2017). 

 

2.4.2. Contradições 

 

Assim como os problemas devem estar relacionados às necessidades dos sujeitos 

de uma determinada comunidade, Solino (2017) também destaca que:  

Na perspectiva vygotskyana podemos admitir com base na noção de 

problema no contexto da humanização de que os problemas podem 

refletir contradições, as quais emergem do meio social circundante do 

sujeito. Neste caso, as contradições sociais decorrentes das 

necessidades reais dos estudantes são o ponto de partida para pôr em 

movimento o processo de enfrentamento e solução do problema 

(SOLINO, 2017, p. 67). 

Observa-se a importância de considerar as contradições sociais decorrentes das 

necessidades reais dos estudantes, fazendo com que tanto as contradições como as 

necessidades sociais sirvam como ponto de partida no processo de enfrentamento e 

solução dos problemas (SOLINO, 2017). Ou seja, ao transpor esta ideia para o contexto 

de uma proposta de ensino que aborda o processo de humanização dos sujeitos, como é 

colocado por Gehlen (2009), o problema/situação significativa que será trabalhado em 

aula deve levar em consideração as contradições sociais decorrentes das necessidades dos 



57 

 

sujeitos da comunidade, na qual a proposta vai ser implementada. Essas contradições 

podem ser identificadas a partir do processo de Investigação Temática (FREIRE, 2006), 

o qual tem como uma das suas etapas entrevistas com moradores de uma comunidade, 

que, por conseguinte, servirão de dados para a organização e escolha dos temas das aulas.  

Solino (2017) sinaliza para o fato das contradições sociais estarem relacionadas 

com os problemas de primeira ordem, que tem como foco a superação de forma crítica de 

situações problemas significativos ao educando (GEHLEN, 2009), sinalizando que tais 

problemas só podem ser superados à medida que os sujeitos reconheçam e reflitam acerca 

das contradições, assumindo-as como suas. Além das contradições sociais, Solino (2017) 

aponta para as contradições conceituais que emergem dos problemas de segunda ordem, 

que são aquelas que não necessariamente partem de questões sociais, mas de questões 

conceituais que podem gerar no educando dificuldades intelectuais a partir de situações-

problemas. 

Em resumo, pode-se dizer que é necessário levar em consideração as contradições 

sociais e conceituais decorrentes das necessidades reais e cognitivas dos estudantes. 

Salienta-se que as contradições impulsionam a elaboração de novas compreensões e, 

consequentemente, novos sentidos e significados podem ser atribuídos no contexto 

didático-pedagógico (SOLINO, 2017), uma vez que são estas contradições que 

fomentarão o momento de debate entre os indivíduos. Neste ambiente de debate os alunos 

poderão, a partir da linguagem, argumentar acerca de suas convicções, sendo possível, 

neste contexto, a mudança de concepção e discurso deste aluno no decorrer do processo 

de confrontamento de ideias. 

 

2.4.3. Colaboração 

 

Solino (2017) destaca a importância da colaboração no processo de significação 

proposto por Vygotsky enfatizando que a mesma só é útil quando incide na Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), tendo em vista que é partir dela que o educando 

transita entre o que ele sabe fazer e o que ele ainda não sabe. E é justamente nesse saber 

ou não fazer que a colaboração ganha destaque, principalmente com relação à função do 

professor, que além de colaborar para a aprendizagem dos alunos de forma direta, ou seja, 

ele mesmo assumindo o papel de amigo mais capaz (GASPAR, 1997), o professor pode 

criar situações propícias para que haja colaborações mútuas entre os próprios educando. 
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Os níveis de desenvolvimento dos sujeitos se dão de forma distinta, pois depende 

das relações culturais estabelecidas e proporcionadas a cada indivíduo. O 

desenvolvimento cognitivo de cada sujeito tem relação direta com as Zonas de 

Desenvolvimento, que são denominas por Vygotsky (2001) como Zona de 

Desenvolvimento Real, que é a zona já madurecida do sujeito, isto é, o campo em que o 

sujeito já sabe lidar com determinada situação de modo autônomo e ZDP, que é aquela 

em que o sujeito encontra-se em um estágio de amadurecimento acerca de um tema, por 

exemplo. Vygotsky (2001), aponta que na dinâmica do desenvolvimento intelectual do 

sujeito a zona de desenvolvimento proximal é mais importante que a real, uma vez que é 

na ZDP que se amplia as possibilidades de colaboração, visto que o sujeito tem a 

necessidade de auxílio do outro para que a partir do diálogo estabelecido, o problema 

possa ser resolvido de forma mais eficaz.  

Para Vygotsky (2001): 

[...] em colaboração com outra pessoa, a criança resolve mais 

facilmente tarefas situadas mais próximas do nível do seu 

desenvolvimento, depois a dificuldade da solução cresce e finalmente 

se torna insuportável até mesmo para a solução em colaboração. A 

possibilidade maior ou menor de que a criança passe do que ele sabe 

fazer sozinha para o que ela sabe fazer em colaboração é o sintoma mais 

sensível que caracteriza a dinâmica de desenvolvimento e êxito da 

criança. Tal possibilidade coincide perfeitamente com a sua zona de 

desenvolvimento imediato (proximal). (VYGOTSKY, 2001, p. 329 – 

grifo nosso). 

A partir do trecho citado, nota-se que mesmo que haja a colaboração das situações 

propostas aos sujeitos, que no contexto escolar são os alunos, essas situações devem estar 

de acordo com o nível de desenvolvimento dos mesmos. Ou seja, o problema a ser 

trabalhado com estes estudantes não necessita estar no seu nível amadurecido, mas sim 

no seu nível de amadurecimento, nível em que o problema é conhecido, porém a situação 

a ser abordada a partir desse tema é nova para o indivíduo, de modo que o provoque a 

resolvê-la.  

Solino (2017) sinaliza que diante dessa perspectiva de colaboração:   

[...] é possível afirmar que todo processo de ensino e aprendizagem 

pressupõe o desenvolvimento de ações colaborativas sistemáticas entre 

sujeitos, com o intuito de acelerar o desenvolvimento cognitivo do 

estudante ao apropriar-se de novos conceitos. (SOLINO, 2017, p. 71) 
Além disso, a autora destaca a importância de o sujeito realizar atividade em 

colaboração, tendo em vista que isso faz com que o mesmo se sinta mais seguro em resolver 

os problemas, apontando não só o professor e os colegas de classe como atores dessa 

colaboração, mas também os livros didáticos e outros materiais que não pressupõem 
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fisicamente a presença do outro. Solino (2017) utiliza as ideias de Góes (2001) para discutir 

essa participação do outro no processo de aprendizagem do educando sinalizando que “o que 

quer que conduza a um benefício – mesmo que implique tensão, oposição, negação, 

contradição – é uma ajuda” (GÓES, 2001, p.85). Ou seja, a partir dessa afirmação é possível 

notar que essa ajuda não se dá de forma a impor nada sobre o outro sujeito, mas de modo a 

dialogar de forma respeitosa diante das diferentes visões que podem existir entre os sujeitos. 

Vygotsky em uma de suas obras afirma que “o diálogo sempre pressupõe a percepção visual 

do interlocutor, de sua mímica e seus gestos, bem como a percepção acústica de todo o 

aspecto entonacional da fala” (VYGOTSKY, 2001, p. 454). Diante disso, destaca-se a 

importância da linguagem do professor, tanto falada como corporal, buscando uma postura 

de humildade frente aos educandos, atuando não só como um colaborador, mas como alguém 

que também está naquele ambiente de sala de aula para aprender, apresentando assim 

confiança e segurança aos alunos por meio de sua linguagem corporal. 

 

2.4.4. Imaginação/Criatividade 

 

Com base nas ideias de Vygotsky (2000b), Solino (2017) aponta que a capacidade 

de criar está intrínseca em qualquer ser visto que a mesma é condição necessária para 

existência e sobrevivência dos sujeitos. Porém, Vygotsky (2000b) apresenta dois tipos de 

imaginação:  a imaginação reprodutora na qual o ser imerso numa determinada cultura 

pode reproduzir ações e gestos oriundos do comportamento dos demais os que também 

pertencem a esse meio histórico-cultural;  imaginação criadora, em que o indivíduo não 

precisa necessariamente ter vivenciado experiências anteriores para criar algo novo, ou 

seja, o indivíduo é capaz de criar e imaginar de forma a projetar o seu futuro sem precisar 

reproduzir algo que já está posto na sociedade. Vale ressaltar que mesmo que a 

imaginação criadora possibilite ao sujeito uma projeção de algo que ainda não é concreto, 

as experiências anteriores vivenciadas por ele também são importantes para esse processo 

de construção, mesmo porque o sujeito é um ser social (VYGOTSKY, 2000b).  

Vygotsky (2000b) sinaliza para o fato da imaginação criadora ser algo próprio do 

ser humano, sinalizando ainda que “é exatamente a atividade criadora que faz do homem 

um ser que se volte para o futuro, erguendo-o e modificando o seu presente” 

(VYGOTSKY, 2000b, p. 14), ou seja, é a partir da imaginação criadora que o sujeito 

consegue transformar a si e ao meio no qual está imerso. 
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Solino (2017) chama a atenção para a importância de se pensar em uma dinâmica 

de aula com atividades criadoras que estimulem os alunos no processo de enfrentamento 

do problema ao utilizarem da sua imaginação criando e/ou se apropriando de artifícios 

que os levam a resolução de tal problema. Além disso, a autora afirma que: 

[...] o processo de solução do problema a ser realizado em aulas de 

ciências deve ocorrer de modo a ampliar as experiências imediatas das 

crianças, por meio da negociação de sentidos e significados entre 

professor e alunos. Além disso, salientamos que o enfrentamento de 

problemas (sejam eles mediadores de primeira ou de segunda ordem) 

no contexto escolar pode ser fundamental para desenvolver a 

imaginação criativa dos estudantes, uma vez que a reflexão sobre o 

problema leva à criação ou imaginação de novas situações para resolvê-

lo, diferentes daquelas já conhecidas por eles. (SOLINO, 2017, p. 76) 

A partir da fala da autora, nota-se a importância de se pensar em uma situação 

problema que possibilite uma vasta discussão durante o processo de significação. Diante 

disso, Solino (2017) destaca o papel indispensável do professor propiciando o diálogo em 

sala de aula, não só entre os alunos, mas também dos alunos com o professor, de forma a 

fazer com que experiências relacionadas àquele tema sejam trocadas. A partir dessas 

discussões novos sentidos podem ser dados a determinados fenômenos, até que a partir do 

diálogo entre as diferentes visões se chegue a um significado acerca do fenômeno discutido, 

ou como é colocado por Vygotsky (2001), até que se chegue ao sentido mais estável. 

Este diálogo ocorre por meio da linguagem, seja ela falada e/ou gestual 

(VYGOTSKY, 2001), e esta linguagem atua como um conceito essencial na perspectiva 

vygotskyana. Por isso, entende-se que a mesma perpassa os Elementos Significadores, pois 

sem linguagem não há como pensar nas necessidades, contradições, colaborações e 

imaginações, visto que é a partir dela que se conhece e expõe-se estes elementos. Portanto, 

apesar da linguagem não se configurar como Elemento Significador, ela é um conceito 

estruturante para materializar os Elementos Significadores em sala de aula. 

A linguagem em Vygotsky (2001) tem um papel mediador, pois é a partir dela que 

o ser humano se comunica com outro e expressa as suas vontades, tendo, portanto, a sua 

origem no meio social (OLIVEIRA, 1992). O papel da linguagem como signo mediador 

em Vygotsky (2001) fica evidente a partir das suas discussões acerca da utilização dos 

gestos e, posteriormente, da palavra para que haja a comunicação entre o bebê e a mãe. 

Comunicação esta que é aperfeiçoada à medida em que a criança interage com o meio 

(VYGOTSKY, 2001). 

 Em síntese, compreende-se que a linguagem para Vygotsky (2001) medeia todo o 

processo de construção social do sujeito. E, no contexto de sala de aula, a linguagem do 
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professor necessita estar de acordo com o nível de desenvolvimento dos alunos, 

possibilitando o diálogo, que no entender de Vygotsky (2001) ocorre à medida em que os 

sujeitos conhecem o tema a ser discutido. Além disso, entende-se que uma educação na 

perspectiva humanizadora deve proporcionar aos educandos momentos de reflexões a 

respeito do que se é apresentado em sala de aula. Isto é, à medida em que se discute o tema, 

é possível que o pensamento e discurso (linguagem) desses educandos se modifique, de 

modo a proporcionar ao educando e ao educador uma postura crítica frente aos problemas 

que lhes são colocados, uma vez que este processo deve ser dialético. 

Esse movimento de mudança por meio do diálogo reflexivo e dialético configura-

se em Freire (2006) como o processo de conscientização12 do indivíduo, no qual a partir do 

momento em que o mesmo se coloca disposto a conhecer e debater sobre assuntos 

relacionados a sua própria realidade, este sai da condição de oprimido para que se constitua 

sujeito, na busca por ser mais, consciente de suas ações e com possibilidade de transformar 

a sua vida e o contexto no qual está imerso. No tópico seguinte, discutir-se-á sobre alguns 

outros elementos que podem contribuir no processo de significação de uma proposta 

pautada na perspectiva humanizadora. 

 

2.5. Contribuições do Materialismo Dialético para o aprofundamento dos 

Elementos Significadores na perspectiva humanizadora  

 

Aspectos relacionados ao materialismo dialético em Marx são apresentados por 

Lima Júnior, Ostermann e Rezende (2013) em cinco categorias, que são: Tese, Antítese 

e Síntese; Unidade Dialética de Análise; História e Processo; Revolução; Materialismo. 

Na categoria Tese, Antítese e Síntese os autores explicitam a necessidade de um 

confronto dinâmico e tenso para que se mantenha o debate. E é a partir desse debate de 

ideias conflituosas que emerge a síntese, sendo o papel dessa síntese a superação das 

contradições (LIMA JÚNIOR, OSTERMANN, REZENDE, 2013). Além disso, ao 

discutirem sobre a Unidade Dialética de Análise, Lima Júnior, Ostermann e Rezende 

(2013, p.5) afirmam que “a dialética não se restringe à estratégia da argumentação. A 

profunda adesão a categorias de pensamento dialético implica uma postura ontológica 

para a qual a realidade é considerada dialética”. Essa interpretação dos autores está na 

mesma linha do entendimento de Gehlen (2009) e Solino (2017), quando afirmam que o 

                                                 
12 A discussão sobre o processo de conscientização em Freire é aprofundada no capítulo 4 desta dissertação. 
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problema, ponto de partida do processo de ensino e aprendizagem, deve ser proveniente 

das necessidades dos sujeitos. Além disso, as autoras afirmam que o problema deve ter 

sentido e significado para os alunos, apresentando características conflituosas para que 

seja mantido o ambiente dinâmico e tenso, o que também é apontado por Lima Júnior, 

Ostermann e Rezende (2013).  

Além da necessidade da unidade dialética apresentar características conflituosas, 

ela deve ser acrescentada à postura ontológica, a qual os autores afirmam na categoria 

História e Processo que: 

[...] postura ontológica inerente à dialética de que as relações dialéticas 

constitutivas desta unidade são consideradas responsáveis por colocar 

toda a unidade em movimento, ou seja, essas relações são responsáveis 

por alterar a unidade de análise ao longo do tempo (LIMA JÚNIOR; 

OSTERMANN; REZENDE, 2013, p. 5 – tradução nossa).  

Esta afirmação se assemelha ao que é discutido por Solino (2017), uma vez que 

“as contradições sociais decorrentes das necessidades reais dos estudantes são ponto de 

partida para pôr em movimento o processo de enfrentamento e solução do problema” 

(SOLINO, 2017, p. 67). Diante disso, entende-se que, uma vez tendo como objeto de 

estudo um problema (que representa a unidade dialética de análise) que tem como uma 

de suas características principais as contradições sociais vivenciadas pelos educandos, ao 

ser problematizado este propiciará um debate com opiniões contrárias. Isso porque, com 

base em Vygotsky (2001), é possível inferir que a partir das experiências vivenciadas 

pelos sujeitos cada qual pode atribuir sentidos diferentes diante do que está sendo 

percebido ou analisado por ele. Portanto, o Elemento Significador Contradição pode 

representar a característica conflituosa, citada anteriormente, visto que as opiniões 

contrárias, que emergem a partir da discussão de uma contradição concreta para os 

sujeitos, fomentarão um ambiente dinâmico e tenso, pois cada sujeito vai querer 

argumentar a partir do que ele compreende ser certo e este embate de opiniões propiciará 

um ambiente de tensão entre as partes. 

Conforme Lima Júnior, Ostermann e Rezende (2013), a síntese resultante de um 

processo dialético emerge a partir da resolução da tensão existente acerca da tese e 

antítese, e esta síntese “representa uma revolução no argumento” (LIMA JÚNIOR; 

OSTERMANN; REZENDE, 2013, p. 6 – tradução nossa). A síntese da qual os autores se 

referem representa o “produto” de todo o processo discutido até aqui, sendo este, 

resultante da imaginação criativa dos educandos, tendo características individuais das 

vivências de um coletivo. 
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Porém, apenas problemas significativos não garantem a humanização dos sujeitos, 

uma vez que esta é obtida a partir da emancipação dos mesmos (FREIRE, 2006) e da ação 

intencional do homem sobre a natureza, visando a transformação (GEHLEN, 2009).  

Além disso, deve-se levar em consideração o fato do indivíduo não se humanizar sozinho 

(FREIRE, 2006) e de que a colaboração do outro potencializa a formação cognitiva e, 

consequentemente, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

(VYGOTSKY, 2007), prevalecendo a importância de manter um ambiente colaborativo 

visando sempre a reflexão crítica (dialogicidade) deste coletivo acerca do problema. 

Acerca da categoria Materialismo, Lima Júnior, Ostermann e Rezende (2013) 

destacam que em Marx “a consciência individual é moldada pelas condições materiais da 

vida social e o primeiro fato da existência humana é o humano transformando a realidade 

através do trabalho” (LIMA JÚNIOR; OSTERMANN; REZENDE, 2013, p. 7 – tradução 

nossa). A partir dessa relação com o material, os autores chamam a atenção para a questão 

de que isto influenciou na construção teórica de Vygotsky, no que concerne o 

desenvolvimento cultural do sujeito, o qual ocorre primeiro no campo interpessoal (a 

partir das relações estabelecidas com o meio, por meio do trabalho) e no campo 

interpessoal (ocorre dentro do sujeito). 

Ainda, no contexto do materialismo, Lima Júnior, Ostermann e Rezende (2013, p. 

7 – tradução nossa), com base em Vygotsky (1978), afirmam que o “conceito de 

internalização implica que toda função mental tem suas origens em fenômenos sociais 

concretos”, ou seja, a construção de quem o sujeito é e do que ele fará na sociedade tem 

influência em primeira ordem dos aspectos sociais. Essa relação também é destacada por 

Gehlen (2009) e Solino (2017), ao defenderem a realidade do sujeito (problema de 

primeira ordem) como ponto de partida para uma perspectiva voltada a humanização do 

mesmo. 

Portanto, para uma educação pautada na humanização dos sujeitos é preciso 

compreender os Elementos Significadores vygotskyanos explicitados por Solino (2017), 

a partir do materialismo dialético de Marx. Isto se dá porque, apesar dos elementos 

estarem coerentes com as categorias de Lima Júnior, Ostermann e Rezende (2013), Solino 

(2017) não explicita a dialética e nem os conceitos de problematização e dialogicidade de 

Freire nos Elementos Significadores, sendo estes conceitos indispensáveis para um 

processo de humanização que visa a libertação da condição de ser menos na qual o sujeito 

vive (FREIRE, 2006; STUANI, 2016), sendo, portanto essa falta de aprofundamento com 

relação a estes conceitos, uma limitação no estudo de Solino (2017). Aqui, chama-se a 
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atenção para o fato de que a problematização, a dialogicidade, a dialética e a linguagem 

perpassam todos os Elementos Significadores, mas não foram explicitados e 

aprofundados por Solino (2017). Embora a autora tenha construído os Elementos 

Significadores levando em consideração as discussões sobre Freire e Vygotsky, 

apresentadas por Gehlen (2009), ela propôs a construção desses elementos para ajudar a 

significar os problemas de segunda ordem em atividades baseadas apenas na perspectiva 

vygotskyana. E, na presente dissertação, com foco na utilização dos Elementos 

Significadores como parâmetros para significar os problemas de primeira ordem em sala 

de aula, ressignificando os 3MP, sob a perspectiva a perspectiva freireana e a dialética, 

os Elementos Significadores são aprofundados e passam a apresentar uma nova 

denominação, sendo agora enunciados como Parâmetros Humanizadores. Entende-se, 

também, que há necessidade de um aprofundamento teórico-metodológico dessas 

discussões mas, na presente dissertação, como um estudo inicial, para fins de análise, os 

Elementos Significadores aprofundados com os conceitos de dialogicidade e 

problematização e a dialética, passam a ser denominados de Parâmetros Humanizadores, 

os quais sejam: Necessidades, Contradições, Colaboração, Imaginação/Criatividade, 

Problematização, Dialogicidade e Dialética. 

Na Figura 5, apresenta-se como os Parâmetros Humanizares podem ser utilizados 

no contexto educacional (tanto como parâmetro para análise de uma proposta didático-

pedagógica como para a construção de uma unidade de ensino), tendo o método Dialético 

permeando todo o processo de ensino e aprendizagem, configurando-se como um 

Parâmetro Humanizador em conjunto com as Necessidades, Contradições, 

Problematização, Colaboração, Dialogicidade e Imaginação/Criatividade. 

 

 

 



65 

 

 

Figura 5- Parâmetros de uma Educação pautada na perspectiva humanizadora. 

Em síntese, os problemas que devem ser ponto de partida em todo o processo de 

ensino e aprendizagem, representam a Unidade Dialética, que podem ser caracterizados 

pelos Elementos Significadores Necessidades e Contradições tanto sociais quanto 

conceituais, sendo estes responsáveis por fomentar a necessidade de se resolver os 

problemas. Como na perspectiva humanizadora, o foco está na conscientização do sujeito 

(FREIRE, 2006), entende-se que essa conscientização se dá à medida em que a Unidade 

Dialética é problematizada em coletivo, sendo indispensável que se reflita criticamente 

(Dialogicidade) acerca do problema e das opiniões contrarias que vão emergir neste 

debate. No contexto escolar, a atuação do professor deve ser de colaborador, sempre 

buscando questionamentos que ampliem ainda mais o debate, além de auxiliar os 

educandos no direcionamento do que se pode inferir e sintetizar sobre o problema inicial 

a partir das discussões realizadas. O ato de sintetizar o que foi debatido em coletivo ocorre 

por meio da capacidade do sujeito de criar, ou seja, a síntese dialética que influenciará 

nas mudanças de pensamento, discurso e ação dos sujeitos emerge a partir da Imaginação 

Criativa do mesmo.   

Diante das contribuições teóricas aqui apresentadas acerca do papel do problema 

como mediador de primeira ordem e dos Parâmetros humanizadores que podem 

potencializar o processo de significação em sala de aula, considera-se importante 

investigar se pesquisas pautadas nos pressupostos de Vygotsky e Freire têm considerado 

em suas propostas didático-pedagógicas aspectos relacionados aos Elementos 

Significadores vygotskyanos, à Dialogicidade e Problematização freireana e ao método 

dialético de Marx.  
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CAPÍTULO 3 - OS PARÂMETROS HUMANIZADORES NA PESQUISA EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS/FÍSICA E A SALA DE AULA 

 

Nesta etapa da pesquisa, serão apresentadas características de alguns trabalhos do 

levantamento realizado no Capítulo 1, visando identificar e analisar nas DT como 

atividades didático-pedagógicas que realizam intervenções em sala de aula e que têm 

como referência relações entre Vygotsky e Freire, discutem e/ou implementam aspectos 

relacionados ao processo de humanização dos sujeitos. 

 

3.1. Parâmetros Humanizadores em propostas didático-pedagógicas: 

encaminhamentos metodológicos 

 

Para o desenvolvimento desta parte da pesquisa, realizaram-se os seguintes 

procedimentos: a) seleção - entre os 343 trabalhos apresentados no Capítulo 1 - de estudos 

vygotskyanos que citam Freire13 em seus resumos; b) localização de estudos 

vygotskyanos que além de citarem Freire elaborem e implementem atividades didático-

pedagógicas para e em sala de aula no contexto do Ensino de Física.   

Diante do primeiro recorte realizado para localizar os trabalhos que citam Freire, 

a partir da leitura dos resumos dos trabalhos, localizaram-se 27 trabalhos (5 teses e 22 

dissertações) que têm como referência a perspectiva vygotskyana e a freireana. Dentre os 

27 trabalhos, observou-se que 6 (seis – 2 teses e 4 dissertações) realizam atividades de 

intervenção em sala de aula no contexto do Ensino de Ciências/Física.  

Esses 6 (seis) estudos foram lidos na íntegra e analisados a partir dos Parâmetros 

Humanizadores, visando identificar em que medida eles são contemplados nas propostas 

didático-pedagógicas dos estudos, a análise foi realizada por meio da Análise Textual 

Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2011). A utilização da ATD se deu por conta 

do Potencial Dialético explicitado por Milli (2019). De acordo com o autor, este tipo de 

análise permite ao pesquisador não só expressar a realidade em si, ou seja, apenas 

apresentar os elementos presentes no corpus, mas as relações tecidas no momento da 

categorização, em que mantêm-se o movimento dialético entre o todo (corpus) e a parte 

(categorias), possibilitando ao pesquisador, no momento da construção do metatexto, a 

                                                 
13 Optou-se por selecionar os trabalhos que citam Freire tendo em vista que este autor discute sobre a 

importância do processo de humanização, além de ser um dos referenciais que mais apareceu nos trabalhos 

que elaboram propostas didáticas nos últimos 10 anos. 
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emergência de novas compreensões, que podem até resultar e influenciar na superação de 

problemas existentes na realidade que está expressa nas unidades de sentido retiradas do 

corpus. 

A ATD é sistematizada em três etapas: unitarização, categorização e metatexto. A 

unitarização, compreende a seleção das unidades de significado, de acordo com suas 

semelhanças semânticas. Nesta pesquisa, essas unidades são os extratos dos trabalhos, em 

que, são explicitados elementos referentes aos Parâmetros Humanizadores.  

Optou-se por utilizar como categorias de análise a priori os Parâmetros 

Humanizadores, elaborados nesta pesquisa, que são: Necessidades, Contradições, 

Colaboração, Imaginação/Criatividade, Dialogicidade, Problematização e Dialética. 

Portanto, para analisar de que forma as pesquisas em Educação em Ciências/Física, 

pautadas em Vygotsky e Freire, têm considerado a realidade dos educandos nas propostas 

didático-pedagógicas, estabeleceu-se uma relação estre esses Parâmetros Humanizadores 

(que são compostos pelos Elementos Significadores e conceitos freireanos e marxistas), 

a qual resultou nas seguintes categorias emergentes14: Necessidades e Contradição; 

Colaboração e Diálogo Problematizador; Imaginação/Criatividade e Dialética. A partir 

dessas categorias, discutiu-se sobre as características dos trabalhos, principalmente acerca 

dos distanciamentos entre a fundamentação teórica e a proposta didático pedagógica 

apresentadas. 

3.1.1. Necessidades e Contradições 

Constatou-se que nos 6 estudos são realizadas diversas atividades em sala de aula, 

a exemplo de experimentos (DEPONTI, 2014; ALVES, 2004), leitura de obras científicas 

(OLIVEIRA, 2011), atividades com base em perguntas (SILVA, 2009) e o uso de canções 

para o ensino de Física (GOMES, 2016). Em relação ao Elemento Significador 

Necessidade, constatou-se que, nas propostas de ensino dos seis trabalhos analisados, 

pouco têm-se considerado as necessidades reais dos alunos, principalmente como ponto 

principal das aulas. O estudo de Silva (2009), por exemplo, apresenta um contrassenso na 

                                                 
14 Essas categorias são estabelecidas a partir da relação entre o que é possível extrair do corpus da pesquisa, 

os objetivos da pesquisa e o conhecimento tácito do pesquisador (MORAES, 2003), sendo este 

conhecimento o responsável pelas associações das unidades de sentido com o referencial teórico da 

pesquisa. Isto é, estas categorias são construídas à medida em que o pesquisador vai estabelecendo possíveis 

articulações entre o que ele pretende discutir a partir do seu referencial teórico e o que corpus da pesquisa 

pode proporcionar de discussões acerca deste embasamento teórico, e são estas articulações (que resultam 

na criação de categorias) que possibilitam a análise do todo por meios das partes (categorias), mantendo 

um exercício dialético (MORAES, 2003).  
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organização de sua proposta didático-pedagógica, pois preocupa-se com o cotidiano do 

aluno, mas utiliza como ponto de partida discussões científicas. 

[...] criamos um projeto com o intuito de aproximação com o cotidiano 

do aluno, tomando, como ponto de partida as discussões científicas, 

na intenção de que o trabalho fosse “efetivamente” coletivo [...]. O tema 

escolhido para o desenvolvimento do projeto foi “Transportes 

Coletivos”. (SILVA, 2009, p. 124, grifos nossos). 

Conforme discutido anteriormente, as necessidades advindas da realidade 

sociocultural dos estudantes devem ser ponto de partida das propostas e não as discussões 

conceituais ou científicas (GEHLEN, 2009; SOLINO, 2017). Não obstante, é importante 

salientar que as discussões conceituais são fundamentais para o desenvolvimento de 

novos sentidos e significados, porém ao articular Freire e Vygotsky é preciso que os 

problemas reais sejam a gênese da produção e elaboração de novos conhecimentos para 

que o processo didático-pedagógico seja significativo e humanizador para os estudantes 

(GEHLEN, 2009).  

Nos estudos de Deponti (2014) e Gomes (2016) também é possível evidenciar que 

as propostas foram organizadas com foco no conceito, conforme expressam seus 

objetivos:   

Reconhecer que existe a necessidade de saber mais sobre as formas de 

geração de energia elétrica. Identificar algumas maneiras de energia 

elétrica [...]; compreender a geração de energia elétrica [...]; 

reconhecer a importância de utilizar a energia elétrica de forma 

consciente para garantir a obtenção e para o meio ambiente. 

(DEPONTI, 2014, p. 31, grifos nossos). 

[...] buscamos sempre relacionar os conceitos das canções com os 

contextos interacionais, dialógicos e socioculturais de sala de aula. 

(GOMES, 2016, p. 111, grifo nosso). 

Oliveira (2011), em sua proposta para o Ensino de Física, defende a ficção 

científica como um potencial Tema Gerador ou dobradiça a ser trabalhado com os alunos. 

O autor destaca que:  

Ao nosso ver, a ficção científica – nacional e internacional – tem 

amplo potencial como tema gerador ou dobradiça. Seu estudo pode 

levar o jovem a experimentar a existência de uma perspectiva diferente, 

entendendo, dentre outras percepções, de que forma a ciência atua na 

sociedade e a sociedade, na ciência. (OLIVEIRA, 2011, p. 145, grifos 

nossos) 

Seu estudo [da ficção científica] pode levar o jovem a experimentar a 

existência de uma perspectiva diferente, entendendo, dentre outras 

percepções, de que forma a ciência atua na sociedade e a sociedade, na 

ciência (OLIVEIRA, 2011, p. 145). 
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Embora Oliveira (2011) tenha ressaltado a importância de, na articulação entre a 

perspectiva freireana e aos pressupostos vygotskyanos, levar-se em conta a realidade e 

contexto histórico, social e cultural dos alunos, há indicativos de que em sua proposta de 

sala de aula a necessidade real dos alunos não foi considerada, uma vez que o próprio 

autor afirma que as atividades não foram formuladas seguindo a perspectiva freireana, 

como mostra o trecho: 

Desde já, vale deixar claro que as atividades aqui relatadas foram 

precedentes à amálgama teórica [utilização de Freire e Vygotsky] 

construída nos capítulos anteriores. [...] mesmo que elas [as atividades] 

não tenham sido formuladas de acordo com a metodologia freireana 

(OLIVEIRA, 2011, p. 193). 

A partir desses extratos é possível destacar uma incoerência com relação aos 

aspectos teórico-metodológicos do trabalho de Oliveira (2011), uma vez que os 

referencias teóricos da dissertação não são considerados em todo o estudo. Tal 

circunstância remete ao questionamento do porquê de se utilizar os pressupostos 

freireanos e vygotskyanos no trabalho, sendo que eles não serão contemplados na 

proposta didática do estudo, ainda mais que a proposta é o principal “produto” da 

dissertação?  

Quanto à contradição, destaca-se que nenhum dos 6 (seis) trabalhos apresentaram 

discussões sobre este Elemento Significador na proposta didática. Contudo, ao fazer uma 

análise das propostas é possível observar que as mesmas parecem se aproximar de uma 

contradição conceitual, uma vez que as necessidades presentes nos trabalhos também se 

apresentam distantes das vivências dos alunos. Essas contradições conceituais se 

aproximam das questões controversas, a exemplo de Deponti (2014) que apresentou o 

lado positivo e negativo das fontes de Geração de Energia Elétrica. Essa característica 

controversa só está presente nos trabalhos de Deponti (2014) e Silva (2009) que têm como 

base o movimento CTS e/ou CTSA. 

 Deponti (2014), ao propor um projeto sobre geração de energia elétrica para 

alunos da 3ª série do Ensino Médio, estimula o debate e a compreensão das vantagens e 

desvantagens sobre a implantação de usinas, conforme excerto abaixo: 

No fechamento das discussões sobre as formas de geração de energia 

elétrica das usinas, promoveu-se um debate sobre as apresentações e as 

impressões que os alunos tiveram sobre as vantagens e desvantagens 

que a implantação de cada usina pode oferecer ao meio ambiente. 

(DEPONTI, 2014, p. 42) 

A temática Geração de Energia Elétrica pode desencadear discussões que 

envolvam contradições sociais, sobretudo porque têm relação com o meio ambiente. 
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Embora a autora apresente articulações entre as ideias de Freire e Vygotsky, não há 

indícios em sua proposta de sala de aula de que haja aproximação com a realidade 

sociocultural dos estudantes. Outro exemplo de proposta que apresenta contradição 

conceitual é a de Silva (2009), que investiga como as aulas de Física colaboram no 

desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Em uma de suas propostas, a autora 

apresenta a seguinte questão: 

[Problematização da aula] Para se fazer uma curva de 360º, com uma 

bicicleta é necessário diminuir a velocidade? (SILVA, 2009, p. 111) 

A partir desse questionamento, a autora relata que a maioria dos alunos 

inicialmente responderam que não era necessário diminuir a velocidade. Ao realizar na 

prática tal investigação, os alunos entraram em contradição em relação as suas concepções 

iniciais, uma vez que perceberam que se não reduzissem a velocidade era possível cair da 

bicicleta. Embora haja a presença de contradições conceituais nessa atividade, na qual as 

suas discussões são pertinentes aos conceitos de aceleração centrípeta e às leis de Newton, 

não há evidências de que a mesma esteja subordinada às discussões que envolvam as 

contradições reais dos estudantes, mesmo que apresentem características do seu 

cotidiano, a exemplo da bicicleta. É importante destacar que as contradições conceituais 

devem estar subordinadas àquelas com caráter social, de modo que o problema 

apresentado pela professora desencadeie discussões que levem à humanização dos 

sujeitos (GEHLEN, 2009). 

Tendo como base as definições de Solino (2017) acerca da Necessidade e 

Contradição e suas relações com o processo de humanização, foi possível constatar que 

as propostas didático-pedagógicas dos 6 estudos analisados não tiveram como foco 

principal a busca pelo posicionamento crítico dos alunos acerca de temáticas que 

envolviam características sociais. Contudo, fica claro que tais propostas podem despertar 

a necessidade cognitiva dos estudantes acerca do problema abordado, tendo em vista que 

em um contexto mais geral essas problemáticas também fazem parte do seu cotidiano, a 

exemplo da atividade que envolvia discussões sobre a velocidade da bicicleta e as 

questões de geração de energia. Chama-se a atenção para a potencialidade dessas 

propostas motivarem os alunos do ponto de vista apenas cognitivo, uma vez que o 

problema em si a ser resolvido é conceitual, não subordinado a uma questão social da 

realidade do educando, podendo não contribuir diretamente para uma reflexão acerca das 

suas atitudes e posicionamento como seres sociais. 
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3.1.2. Colaboração e o Diálogo Problematizador 

  

Ao analisar os 6 (seis) trabalhos, observou-se que a maioria deles optaram por 

realizar atividades em grupo, como mostra o trecho de um deles:  

Nossa prática de sala de aula apoia-se no pensamento de Paulo Freire e 

de L. S. Vigotski dos quais colhemos ensinamentos que norteiam a 

opção de um ambiente de aprendizagem coletiva. Para este tipo de 

aprendizado coletivo utilizamos algumas estratégias de ação 

pedagógica com destaque para: as aulas-trabalho (em pequenos grupos 

os alunos constroem experimentos simples qualitativos e realizam 

discussões a luz da teoria térmica). (ALVES, 2004, trecho do resumo) 

Estas atividades em coletivos eram desenvolvidas visando uma maior interação 

entre os sujeitos, porém, pouco se explorou nas discussões das propostas acerca da 

importância do professor como colaborador desse processo. A discussão sobre essas 

interações está mais restrita aos alunos. Entretanto, com base em Vygotsky (2009a), 

Solino (2017) ressalta a importância do sujeito realizar atividade em colaboração, tendo 

em vista que isso faz com que o mesmo se sinta mais seguro em resolver os problemas, 

tendo o professor como um dos principais atores dessa colaboração, mesmo porque, assim 

como os alunos, os educadores também devem ter um posicionamento ativo em todo o 

transcorrer das atividades. Este indivíduo que é responsável por auxiliar o outro, visando 

colaborar na aprendizagem do próximo é chamado por Gaspar (1997) como o “amigo 

mais capaz”. 

Diante disso, destaca-se a possibilidade dessas atividades que estimulam apenas 

a interação entre aluno e alunos não contribuírem para uma aprendizagem relevante, tendo 

em vista que uma parte dos alunos situam-se numa mesma zona de desenvolvimento. Daí 

a importância do papel do professor como alguém que transita por outras zonas mais 

“elevadas” podendo a partir da sua colaboração potencializar a aprendizagem dos alunos. 

No trabalho de Oliveira (2011), o autor aponta os escritores de livros de ficção 

científica como os “amigos mais capazes”. 

Como, em alguns dias, alguns (alunos) vinham nos contar empolgados 

algo que haviam lido, podemos supor que o escritor, nesses casos, 

era o sujeito mais capaz de que nos fala Vygotsky. Ou seja, em uma 

relação interpessoal em que existe o desejo de saber, os alunos, ao 

imitarem a maneira de pensar desses escritores – sem que essa 

imitação fosse meramente mecânica –, estavam genuinamente 

aprendendo alguns jogos da linguagem científica, possivelmente 

transpondo uma zona de desenvolvimento proximal. [...] Ao clonar 

a maneira científica de pensar, eles incorporavam a ideologia 

subentendida nesse grafoleto [...]. Em outras palavras, a imersão nas 

narrativas acabou ensinando certa lógica aprisionando-os a ela, e 
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não os libertando dela. E, como não realizamos uma 

problematização crítica do não-dito subentendido nas histórias, 

não permitimos um distanciamento ideológico. Mantendo essa 

postura, corremos o risco de levar os estudantes a assumirem a voz da 

ciência sempre que quiserem ocupar o lugar de uma instituição que, 

dependendo da forma que é admitida, pode ser opressora. (OLIVEIRA, 

2011, p. 197-198 – grifos nossos) 

A partir dos trechos grifados, nota-se que o próprio autor de certo modo reconhece 

a fragilidade de se considerar o autor do livro como um “amigo mais capaz”, sendo que 

o aluno não tem a oportunidade de problematizar com este escritor sobre as questões que 

os inquietavam. A colaboração desta forma só fomenta a imitação e repetição de ações, 

uma vez que em nenhum momento Oliveira (2011) cita que o professor ao passar por essa 

situação buscou o diálogo crítico e problematizador com esses alunos, para que a partir 

deste pudesse surgir um posicionamento mais consciente desses alunos acerca do tema 

abordado no livro de ficção. Diante disso, chama-se a atenção para a necessidade do papel 

do professor como um agente ativo que “utiliza da mediação para a realização de 

atividade práticas” (PEREIRA; LIMA JÚNIOR, 2014, p. 9), assim como ele deve assumir 

uma função de colaborar para que auxiliem os educandos de modo a potencializar as 

ações mediadas desses sujeitos (SOLINO, 2017).  

Ao se pensar em um contexto colaborativo tendo como uma das referências da 

proposta didática de Paulo Freire, é imprescindível que este ambiente coletivo de 

aprendizagem esteja pautado na dialogicidade, visando reflexões críticas acerca da 

realidade concreta dos sujeitos envolvidos. Entretanto, o que pôde-se notar, a partir dos 

trabalhos analisados, foi uma preocupação em se colocar em discussão apenas o conceito 

Físico e não o que este conceito representa na compreensão da realidade dos sujeitos, 

descaracterizando assim um dos princípios até aqui defendidos como pertinentes em uma 

atividade didática pautada em uma perspectiva humanizadora. Mesmo porque, os 

conceitos físicos discutidos a parte da problematização da realidade concreta para o 

indivíduo acarretam uma falta de significação para aquele conceito, visto que é a situação-

problema real que impulsiona a necessidade de conhecer determinados conceitos 

científicos para a resolução da mesma, potencializando assim o processo de significação 

(GEHLEN, 2009; SOLINO 2017). 

Tal aspecto também é referido na teoria de Vygotsky quando ele aponta que: 

O ensino direto de conceitos é impossível e infrutífero. Um professor 

que tenta fazer isso geralmente não obtém qualquer resultado, exceto o 

verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela criança semelhante a 

um papagaio, que simula um conhecimento dos conceitos que na 

verdade oculta o vácuo. (VYGOTSKY, 1987, p. 104) 
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Cabe ressaltar, também, a utilização de dois conceitos freireanos nas propostas de 

Silva (2009) e Oliveira (2011) de forma equivocada, que são: Autonomia e Participação.  

 Silva (2009) apresenta uma proposta de sala de aula baseada na abordagem CTS 

em busca da autonomia social dos estudantes. Sobre autonomia no capítulo da 

fundamentação teórica, a autora destaca que a: 

[...] autonomia é a condição sócio-histórica de um povo ou pessoa que 

tenha se libertado, se emancipado das opressões que restringem ou 

anulam sua liberdade de determinação. Conquistar a própria autonomia 

implica, para Freire, em libertação das estruturas opressoras. “A 

libertação a que não chegarão pelo acaso mas pela práxis de sua busca; 

pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela” 

(FREIRE, 1983, p.31). Zatti (2007), com base em Paulo Freire sugere 

que a passividade dos homens e mulheres não alcançará a liberdade; é 

necessária a conscientização e intervenção no mundo. A autonomia é 

agir, realizar, refletir, dialogar que vai além da liberdade de pensar por 

si, além da capacidade de guiar-se por princípios que concordem com a 

própria razão, o que exige um homem consciente e ativo, por isso o 

“homem passivo é contrário ao homem autônomo” (ZATTI, 2007, 

p.53). (SILVA, 2009, p. 45-46) 

 

Entretanto, ao observar os resultados de Silva (2009), nota-se que esta autonomia 

social é reduzida ao simples fato dos alunos conseguirem realizar atividades como 

resolver exercícios de Física sozinhos. Este aspecto pôde ser observado a partir da leitura 

da proposta de sala de aula e a descrição da implementação da mesma. A exemplo disso, 

apresenta-se a seguir o objetivo de uma das atividades propostas no plano de ensino de 

Silva (2009): 

[Objetivo da atividade] Por meio de pesquisa, discussão e resolução de 

desafios, é esperado o aprimoramento da capacidade de resolver 

problemas em grupo e desenvolvimento da autonomia. (SILVA, 2009, 

p. 104) 

 

O objetivo da aula está em desenvolver a autonomia dos educandos, porém, nas 

atividades, não há nenhum indicativo de que esta atividade baseada no conceito de 

Cinemática irá propor uma prática que estimule a emancipação dos educandos.  Constata-

se que a concepção de Silva (2009) sobre autonomia não é a mesma descrita por Freire, 

nem mesmo na sua fundamentação teórica, uma vez que a “autonomia é experiência da 

liberdade” (MACHADO, 2008). 

Essa relação equivocada do conceito de autonomia em Freire com a autonomia 

presente no objetivo da atividade de Silva (2009) pode ser observada em uma de suas 
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atividades15, em que o objetivo é ensinar conceitos da Cinemática. Portanto, a autonomia 

descrita pela autora pode estar coerente com o significado da palavra, no sentido do aluno 

ter sua independência ao realizar uma atividade de Física, mas não com a autonomia 

descrita por Freire. Logo, realizar uma atividade que propicie a assimilação dos conceitos 

por parte dos educandos, tanto em grupo como depois sozinhos não significa fomentar a 

estes estudantes uma autonomia social.  

Tal situação conduz a uma reflexão acerca do cuidado que se deve ter ao escolher 

um referencial para o desenvolvimento de uma pesquisa, para que os pressupostos 

teórico-metodológicos sejam coerentes em todo o trabalho, uma vez que apenas realizar 

atividades conceituais sem necessitar da ajuda do outro não é garantia de autonomia social 

do sujeito. 

Algo semelhante foi observado sobre a utilização do conceito de Participação.  

Barbosa (2015), em sua tese de doutoramento, utiliza a educação científica e tecnológica 

como estratégia para a promoção da participação dos educandos. O autor apresenta como 

critérios para a avaliação da participação dos educandos no momento da implementação 

da proposta os seguintes aspectos: 

Particularmente neste trabalho, a participação está condicionada ao 

grau de aprendizado do conteúdo estudado – internalização dos 

símbolos, significados e/ou conceitos e princípios físicos. A 

internalização no processo de ensino e de aprendizagem da Física 

implica no domínio gradual dos signos e significados, bem como do 

modo de significar da Física. (BARBOSA, 2015, p. 96 - grifo nosso) 

Ao observar este trecho, nota-se que a participação não está condicionada às 

relações estabelecidas pelos sujeitos a partir do contato dos mesmos com um problema 

que é comum à realidade de todos. Ou seja, em nenhum momento observou-se uma 

preocupação do autor em discutir sobre o que possibilitou a participação dos alunos em 

um ambiente coletivo, e possivelmente colaborativo, mas sim ao que esta participação 

proporcionou. Na colocação do autor na citação acima “A participação está condicionada 

ao grau de aprendizado do conteúdo estudado”, constata-se que o foco está apenas no 

aprendizado com conteúdo da Física, visto que a participação era “medida” pelo 

aprendizado do conteúdo. Este posicionamento se mostra contraditório ao que o próprio 

Barbosa (2015) traz em sua fundamentação teórica, visto que ele utiliza Freire para 

criticar a educação bancária, que tem como foco a apreensão de conceito científico, sem 

explorar a necessidade de conscientização do sujeito. E, segundo o autor, isto acaba por 

                                                 
15 Olhar atividades no Anexo A. 
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desmotivar o aluno e desestimula a participação do mesmo, que no caso era o objetivo da 

sua proposta.  

O que se observa é a redução do conceito de Participação à uma avalição da 

formação cognitiva do aluno, algo que está superficial ao se considerar os Parâmetros 

Humanizadores colaboração e a problematização, uma vez que Barbosa (2015) em 

nenhum momento explicita a importância de se problematizar uma situação conceitual ou 

social para que se impulsione a participação dos alunos. Além disso, o autor não discute 

como se deram as colaborações no momento de participação desses alunos, 

impossibilitando assim o entendimento de como e se esses dois elementos influenciaram 

na dinâmica de aula dele, e, consequentemente, na participação dos alunos.  

Em síntese, nota-se que os seis trabalhos buscam em suas propostas de sala de 

aula realizar atividades em grupos visando interações entre os alunos. Porém, pouco se 

observou acerca da importância da colaboração do professor, uma vez que ele encontra-

se numa zona de desenvolvimento mais elevada. Outro ponto a ser destacado, é com 

relação ao termo cotidiano, que foi citado nos trabalhos como o propulsor das interações 

estabelecidas em sala de aula, entretanto o que se observou nas descrições das aulas 

implementadas eram relatos de que essa interação não tinha sido tão significativa, no 

sentido de que os alunos não haviam avançado conceitualmente. Essas questões remetem 

a diversas interpretações acerca do motivo pelo qual isso ocorreu, que pode estar 

relacionado ao nível de significação de problema do cotidiano do aluno, tempo para 

elaboração e execução da aula, metodologia utilizada na aula, dentre outros fatores. 

 

 

3.1.3. Imaginação/Criatividade e Dialética  

 

O ato criativo e o método dialético foram pouco citados nos 6 (seis) trabalhos 

analisados, mesmo que implicitamente. Este resultado já era esperado, visto que com base 

no que foi apresentado na análise dos demais Parâmetros Humanizadores, já havia 

evidências de que não há nos trabalhos uma preocupação em discutir as contradições 

sociais vivenciadas pelos educandos, mas o foco são as conceituais. Mesmo no contexto 

das contradições conceituais, o que mais se observa é o ensino pautado na reprodução de 

modelos de conceitos e fenômenos físicos, tendo a realidade do aluno como artifício 

didático-pedagógico (GEHLEN, 2009) e não como ponto de partida da aula, ou seja, o 
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objeto de conhecimento era o conceito científico e a realidade do aluno utilizada apenas 

para exemplificar uma determinada situação. 

A falta dessa realidade concreta dos alunos nas discussões em sala de aula acaba 

distanciando o conteúdo físico de algo que pode ter sentido e significado para o aluno, o 

que pode acabar impossibilitando a criação de algo novo, pois se o aluno não tem 

nenhuma familiaridade com o que se é discutido, como ele pode discutir de forma 

dialética com seus colegas? Se este movimento não é dialético, como pode-se obter uma 

síntese dialética que é exatamente a representação do novo que surge a partir das 

discussões estabelecidas em torno de um determinado tema? 

Por não encontrar evidências sobre estes dois elementos em 5 (cinco) dos 6 (seis) 

trabalhos, optou-se por concentrar esta parte na análise apenas na tese do Barbosa (2015) 

pelo fato do mesmo ter como um dos principais focos de estudo o Paulo Freire e a 

criatividade, utilizando Vygotsky como uma complementação nessa discussão. 

Ao descrever a criatividade na perspectiva freireana, em seu capítulo de 

fundamentação teórica, Barbosa (2015) afirma: 

Em suma, a criatividade, na perspectiva freiriana, resulta da reflexão 

crítica (coletiva) a respeito do mundo, da consciência de si mesmo e do 

mundo e de um conhecimento da realidade que permita transcendê-la. 

Porém essa criatividade será libertadora somente se a dimensão da 

reflexão se converter (ou se subverter) em ação transformadora ou, 

ainda, em transformação criadora. 

 

Porém, ao discutir com base em Vygotsky (1987) de que forma esta criatividade 

vai ser analisada no decorrer da sua proposta didática o autor complementa: 

Considerando as atividades desenvolvidas, a criatividade poderá ser 

observada na ocorrência de representação simbólica ou gráfica dos 

estudantes e também na aplicação das leis de Newton à novas situações. 

Especificamente o que se espera é uma reprodução-criação, uma 

reapresentação dos princípios físicos de uma maneira nova ou original 

por meio de signos e significados ou ainda em um novo contexto ou em 

uma situação menos comum, mesmo que sob uma relativa ausência 

de rigor teórico-conceitual. (BARBOSA, 2015, p. 98 – grifos nossos) 

 

Ao ler o primeiro trecho citado neste tópico o autor, com base em Freire, apresenta 

dois tipos de criatividade: aquela que é resultado de uma reflexão crítica a respeito do 

mundo e a criatividade libertadora que é resultado de uma reflexão que visa a ação 

transformadora, ou seja, a práxis. No segundo trecho ele não faz menção a reflexão e 

relacionando a criatividade apenas a algo que o ser humano pode criar. Este aspecto 

remete à compreensão de que apesar do autor apresentar uma discussão teórica acerca da 

concepção do que é criatividade em Freire, esta não é foco da proposta didática, 
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apresentando indícios de distanciamento de uma proposta pautada na humanização dos 

sujeitos. 

Essa inconsistência teórico-metodológica é identificada de forma mais clara na 

descrição de uma aula da sequência didática proposta por Barbosa (2015). A sequência 

didática está dividida em 5 momentos, em que no momento 1 o autor propõe: 

[Título da Unidade Temática]: Noção a respeito da representação 

gráfica e/ou simbólica do movimento de um objeto. Tarefa1: Imagine 

que você é um físico e quer explicar o que é a bicicleta e como ela se 

movimenta para alguém que nunca viu uma ou conhece tal objeto, o 

que você diria? Responda em pelo menos cinco linhas. Objetivo: Fazer 

com que os alunos deem uma explicação segundo sua perspectiva e 

conhecimentos. Tarefa 2: Descreva a bicicleta, segundo os critérios de 

classificação: aspectos físicos (pneus, aro, quadro, 

dimensões...material) e aspectos funcionais de cada parte. (BARBOSA, 

2015, p. 93) 

 

Ao analisar a proposta, Barbosa (2015) concluiu que “não se identificou respostas 

[dos alunos] em que houvesse uma alteração ou combinação de símbolos e significados 

que levasse a uma reapresentação criativa” (p. 118).  O autor justifica o não 

impulsionamento da criatividade desses alunos por meio da ZDP, afirmando que a 

proposta não estava de acordo com o nível de desenvolvimento dos alunos.  

[...] parece que representar um fenômeno fisicamente não é uma 

habilidade que esteja na ZDP dos estudantes analisados. Portanto, 

pode-se inferir que a atividade proposta foi mais difícil do que eles 

poderiam realizar embora estivessem organizados em grupos e 

fossem auxiliados pelo professor. (BARBOSA, 2015, p. 119 – grifo 

nosso)  

 

Mas será que esta falta de impulsionamento não está relacionado ao fato da 

temática escolhida e da forma como a qual abordada não trazer nenhum sentido ou 

significado para estes estudantes? Por que o autor sabendo que havia esta possibilidade 

de uma reprodução propõe uma atividade de descrição para os alunos? Por que não ter 

usado a ideia de reflexão crítica de Freire para problematizar, mesmo que só no âmbito 

conceitual, a respeito das descrições das forças descritas pelos alunos? 

Assim como no trabalho de Silva (2009), o fato da bicicleta estar no cotidiano dos 

alunos não faz dela um tema significativo na perspectiva humanizadora, mas sim as 

contradições e necessidades sociais que podem estar por detrás de algum problema que 

envolva uma bicicleta. Por exemplo, a função da utilização da bicicleta na diminuição de 

gases poluentes16, ou a importância da mesma na vida saudável de quem a utiliza, 

                                                 
16 A contradição e necessidade neste caso está vinculada ao desejo de consumo de todos em ter um carro, 

mas sem pensar nos reflexos que cada indivíduo possuindo um carro pode acarretar para o meio ambiente, 
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podendo-se discutir quantidades de quilômetros e velocidade adequada necessários para 

a queima de gordura corporal, além da função das marchas da bicicleta na facilitação da 

subida de uma ladeira correlacionando com a força necessária aplicada pelo ciclista.  

Tanto em Freire quanto em Vygotsky a criatividade é fruto de um processo 

significativo para o sujeito, e, em uma perspectiva que visa a transformação social dos 

indivíduos, como é o caso da humanizadora, essa significação deve estar atrelada a uma 

contradição social (GEHLEN, 2009; SOLINO, 2017). Portanto, na educação 

humanizadora, a criatividade deve ser a libertadora, como o próprio Barbosa (2015) 

explicita em sua tese, pois essa criatividade deve ter como objetivo a transformação 

recíproca (na relação homem-natureza).  

Diante do que fora discutido, o fato do problema como mediador de primeira 

ordem (imbuído das necessidades provenientes das contradições sociais) não ter sido 

objeto do conhecimento nas propostas dos trabalhos17 e nenhum deles ter utilizado o 

método dialético18, influenciou na ausência do Elemento Significador 

Imaginação/criatividade nas análises apresentadas nas propostas implementadas pelos 

autores já citados. O que se observou, nestes mesmos trabalhos, foi a presença 

significativa da imaginação reprodutora (VYGOTSKY, 2000b) – que consiste na 

reprodução de ações e gestos oriundos do comportamento dos demais, principalmente 

aqueles que pertencem ao mesmo meio histórico-cultural – , uma vez que a análise final 

apresentadas em todas as propostas dos seis trabalhos estavam sempre pautadas no que 

os alunos aprenderam dos conceitos de Física, e não o que este aprendizado pode 

influenciar na superação das contradições presentes no seu cotidiano dentre o e fora da 

escola. 

  

3.2.   À guisa da síntese  

 

Em resumo,  observou-se que os estudos de Alves (2004), Silva (2009), Oliveira, 

(2011), Depontti (2014), Barbosa (2015) e Gomes (2016) não apresentaram temáticas 

e/ou problemas voltados às necessidades reais e contradições sociais vivenciadas pelos 

                                                 
tendo a bicicleta como uma alternativa para este problema. Porém, ao estudar este problema o aluno pode 

perceber que a bicicleta é uma alternativa não só para a diminuição de poluentes, mas para propensão de 

uma vida saudável. Diante de todo este contexto, discute-se questões sociais e políticas (ciências humanas), 

ambientais e do corpo (Biológicas e Química) e mecânica (Física). 
17 Alves (2004), Silva (2009), Oliveira, (2010), Depontti (2014), Barbosa (2015) e Gomes (2016). 
18 Que pressupõe a emergência de algo novo (MARX, 2013). 
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estudantes, mas sim, focaram no conteúdo para ser trabalhado e, a partir dele, chegaram 

a um tema, como mostra o trecho do estudo de Deponti (2014, p. 31): “as aulas foram 

planejadas para trabalhar os conteúdos de Eletromagnetismo a partir de uma temática 

relevante para a sociedade, Energia”. É possível notar que os temas propostos nos 

trabalhos estavam mais relacionados com uma necessidade e contradição conceitual, 

tendo em vista que os mesmos não propiciavam uma reflexão acerca do posicionamento 

do aluno diante da problemática, e sim, como ele pode usar os conhecimentos científicos 

para resolver tal situação. Neste sentido, o processo de significação abordado nas 

dissertações e teses pouco se aproximaram da perspectiva de humanização pautada nas 

relações Freire e Vygotsky. 

Diante disso, defende-se que na construção e implementação de propostas de 

Ensino de Ciências que desenvolvam o processo de significação, tendo como referência 

concepções de Vygotsky e Freire, há necessidade de respeitarem em todas as etapas da 

atividade didático-pedagógica o processo de humanização dos sujeitos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. Para tanto, faz-se necessário que as necessidades reais e 

contradições sociais provenientes de uma problemática local, historicamente situada na 

realidade dos estudantes, sejam utilizadas como ponto de partida para estruturar os 

trabalhos que buscam articular Freire e Vygotsky, mobilizando os alunos e professores a 

resolverem problemas em conjunto e até mesmo organizar ações para que a temática 

abordada em sala de aula avance para além dos muros da escola. Além disso, é 

imprescindível que estes problemas sejam problematizados de modo colaborativo e 

dialógico, impulsionando a reflexão crítica dos educandos para que, a partir de uma 

dinâmica dialética, os sujeitos possam utilizar da sua imaginação criativa para a promoção 

de mudanças para si e para o mundo no qual estão inseridos. 

Visando compreender melhor como pode se dar a estruturação de uma proposta 

didático-pedagógica pautada nos pressupostos de Vygotsky e Freire, apresentar-se-á, no 

Capítulo 4, como os Parâmetros Humanizadores articulado aos Três Momentos 

Pedagógicos podem contribuir na construção de um exemplar de aulas que comtemple a 

perspectiva humanizadora. 
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CAPÍTULO 4 - OS PARÂMETROS HUMANIZADORES E OS TRÊS 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS: uma proposta para o Ensino de Ciências 

 
“É necessária a ousadia revolucionária. 

Tudo que restou como herança podre, da 
velha ordem, da moral burguesa, deve 

ser banido da escola”. (VYGOTSKY, 
1926, p. 299) 

 

Neste capítulo serão discutidos alguns aspectos relacionados à dinâmica dos Três 

Momentos Pedagógicos tendo como foco a formação de um sujeito crítico no contexto de 

sala de aula. Para tanto, apresentar-se-á uma nova estrutura para os Três Momentos 

pedagógicos, visando aproximá-los do que se é discutido por Gehlen (2009) e Solino 

(2017) acerca do processo de humanização, no estabelecimento de relações entre Freire, 

Vygotsky e o materialismo histórico dialético de Marx.  

 

4.1. Parâmetros Humanizadores na construção da proposta de sala de aula: as 

etapas para obtenção do Tema Gerador  

 

Diversos trabalhos no contexto do ensino no Brasil têm apresentado propostas 

didático-pedagógicas que, em sua maioria, têm como foco principal contribuir no 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, isso não é diferente quando se observa os 

estudos que utilizam os pressupostos vygotskyanos. Como já fora discutido no Capítulo 

1, a maioria dos trabalhos que elaboraram e implementaram propostas de ensino tem 

como principal objetivo investigar as potencialidades das interações entre alunos e 

professores e aluno-aluno para o processo de aprendizagem dos estudantes. 

Sem desconsiderar a importância de se levar em conta o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes, e entendendo que os pressupostos vygotskyanos podem ir além 

de uma análise de concepções em ambientes interativos e/ou de se planejar atividades em 

coletivos, neste capítulo apresentar-se-á a elaboração de uma proposta didático-

pedagógica que possa contribuir não só para desenvolvimento cognitivo dos estudantes, 

mas para as mudanças qualitativas na forma de se pensar sobre o mundo no qual 

educandos e educadores vivem, possibilitando a formação de novos sujeitos (SOLINO, 

2017).  

Esta proposta contempla a ideia do processo de humanização em Vygotsky, 

definida por Gehlen (2009), atrelada aos Parâmetros Humanizadores na dinâmica dos 

Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002). 
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Para tanto, fez-se necessário a utilização de um Tema Gerador obtido por meio de um 

processo de Investigação Temática. O tema “O perigo do rio Água Preta em Pau 

Brasil/BA” emergiu de um processo formativo realizado pelo GEATEC com professores 

do ensino de ciências do Ensino Fundamental, descrito de forma detalhada no trabalho de 

Magalhães (2015). Este curso foi estruturado conforme as etapas da Investigação 

Temática apresentadas em Magalhães (2015), assim como descritos resumidamente nos 

itens de 1 a 4:  

1. Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar: O primeiro momento 

desta etapa caracterizou-se por conversas entre os componentes do GEATEC e 

professores da escola. Essas conversas tinham como objetivo discutir com os 

participantes do curso acerca dos principais problemas da cidade de Pau-Brasil. A partir 

desses diálogos os professores apontaram a poluição do rio Água Preta como um dos 

principais problemas da cidade. Diante disso, programou-se uma visita ao rio Água Preta 

com o intuito de investigar um pouco mais sobre este possível problema significativo. 

Durante essas visitas fotografaram-se alguns locais da região além de gravações de 

conversas informais com os moradores. Todos esses dados serviram como base para as 

discussões nos encontros seguintes. 

2. Análise das informações e escolha de possíveis situações-limites: A 

identificação das possíveis situações-limites e a elaboração das codificações ocorreram 

no contexto das reuniões do GEATEC. Com todos os dados em mãos o grupo organizou 

as informações de acordo com os problemas que poderiam representar as possíveis 

situações-limites. Essas informações foram organizadas em quadros com informações da 

comunidade (fotos e falas da comunidade que evidenciavam alguns problemas da cidade 

de Pau Brasil, mais especificamente do rio Água Preta) que foram apresentadas aos 

professores no encontro seguinte. 

3. Legitimação da hipótese: Esta etapa tem como objetivo problematizar as 

possíveis situações-limites que na etapa anterior eram apenas hipóteses. Esse processo de 

descodificação, que visa a legitimação das situações-limites e obtenção do Tema Gerador, 

aconteceu no contexto do curso com a participação dos professores e dos integrantes do 

GEATEC. A partir deste processo foram legitimadas algumas situações-limites, como o 

uso acrítico dos recursos do rio e implicações para a saúde, que legitimaram o Tema 

Gerador “O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil - BA”. Além do tema, nesta etapa 

foram construídos a Rede Temática (SILVA, 2004) e o Ciclo Temático. 
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4. Organização da programação curricular: O objetivo desta etapa consiste na 

elaboração da programação curricular como, organização das Unidades de Ensino, planos 

de ensino e planos de aula. As unidades foram construídas tendo como base as 3 fases do 

Ciclo Temático: i) Fontes de contaminação; ii) Implicações do uso da água contaminada 

para a saúde; iii) Qualidade da água. Os planos de ensino e de aulas foram estruturados 

segundo a dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos. 

O processo de Investigação Temática descrito no trabalho de Magalhães (2015) 

culminou na elaboração de um Plano de Ensino e de Planos de Aulas que tiveram como 

referência a dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos. Neste processo formativo 

descrito em Magalhães (2015), foi a primeira vez que o GEATEC utilizou os Três 

Momentos Pedagógicos tanto para estruturar as atividades de formação de professores 

quanto na elaboração do Plano de Ensino e no Plano de Aula, motivo pelo qual 

selecionou-se o mesmo para a reconstrução das aulas com base nos Parâmetros 

Humanizadores. Isto é, o conjunto de aulas apresentado por Magalhães (2015) será 

reestruturado visando a necessidade de construir um exemplar de aulas baseadas nos Três 

Momentos Pedagógicos, propostos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), 

levando-se em consideração os Parâmetros Humanizadores discutidos no capítulo 2 desta 

dissertação.  

 

4.2. A dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos 

 

Os Três Momentos Pedagógicos (3MP) descritos por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2002) compreendem as seguintes etapas:  

a) Problematização Inicial: Este é o momento em que são apresentadas as situações 

reais dos educandos, obtidas por meio do processo de Investigação Temática, 

relacionadas diretamente ao Tema Gerador. Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2002), essa dinâmica pode se dar a partir de perguntas relacionadas aos problemas 

significativos da realidade local dos alunos, acerca do Tema Gerador.  Os autores afirmam 

que a posição do professor nesta etapa deve ser de questionador, podendo a partir das 

perguntas causar uma certa inquietação nos educandos, para que no decorrer do processo, 

além do estudante se sentir pertencente à problemática se dê conta, também, da 

necessidade da aquisição de conceitos científicos para ajudá-los na resolução do 

problema. Ou seja, este primeiro momento conciliado à pergunta problematizadora é de 

extrema importância para que o aluno sinta a necessidade de resolver o problema 
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proposto, que está diretamente relacionado com a situação-limite presente no Tema 

Gerador.  No item 4.4.1, sinalizar-se-á para o potencial de alguns parâmetros que podem 

ser utilizados para a formulação de uma pergunta problematizadora. 

b) Organização do Conhecimento: nesta etapa, os conhecimentos necessários para a 

resolução do problema serão sistematizados (DELIZOICOV, ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002). A participação do professor como colaborador neste momento 

é de suma importância, uma vez que ele é quem vai orientar os alunos na busca pelos 

conhecimentos científicos necessários para a compreensão do tema, que fora abordado 

por intermédio da pergunta problematizadora.  

c) Aplicação do Conhecimento:  é o momento em que se faz necessário relacionar o 

conteúdo que fora explorado pelos educandos com a situação problema discutida 

inicialmente, buscando assim a compreensão e resolução da problemática com o auxílio 

dos conhecimentos científicos. Volta-se, então, para as questões da Problematização 

Inicial com o objetivo de buscar alternativas para a resolução/superação da mesma, além 

de sua compreensão conceitual. Vale ressaltar que apesar da Problematização Inicial 

estar relacionada com uma situação local, ou seja, no campo micro, na etapa da Aplicação 

do Conhecimento, é importante utilizar os conhecimentos científicos para discutir 

situações que vão além daquelas trabalhadas no tema.  

É de fundamental importância destacar que toda a dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos é direcionada por uma determinada situação-limite, que deve ser 

problematizada com os sujeitos envolvidos no processo (SILVA, 2004). E esta situação-

limite está imbuída de contradições sociais presentes na realidade do sujeito. Portanto, o 

tópico seguinte, descreverá de que forma esta realidade vai ser trabalhada nos Três 

Momentos Pedagógicos. 

 

4.3. Parâmetros Humanizadores nos Três Momentos Pedagógicos 

 

De acordo com Damke (1995), a partir do momento em que a realidade do sujeito 

é tomada como objeto do conhecimento e o sujeito se predispõe a compreendê-la 

estabelecendo uma relação dialética com a ação transformadora têm-se, neste caso, o 

processo de conscientização deste sujeito. Para Freire (2006), a conscientização é uma 

unidade dialética entre ação e reflexão. Portanto, uma educação que tem como ponto de 
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partida a realidade concreta do sujeito, deve ter como premissa uma pedagogia pautada 

na práxis19, para que haja a conscientização, que resultará na transformação dos mesmos. 

A conscientização também está presente nas discussões de Stuani (2016) ao 

descrever sobre o conhecimento como propulsor da conscientização a partir das ideias-

forças de Freire: 

i) para ser válida, toda educação e ação educativa deve ser precedida, 

necessariamente, de uma reflexão sobre o homem e de uma análise 

do meio de vida concreto do homem a quem queremos educar; ii) o 

homem chega a ser sujeito por uma reflexão sobre sua situação, sobre 

seu ambiente concreto; iii) na medida em que o homem, integrado em 

seu contexto, reflete sobre esse contexto e se compromete, constrói a si 

mesmo e chega a ser sujeito; iv) na medida em que o homem, 

integrando-se nas condições de seu contexto de vida, reflete sobre elas 

e leva respostas aos desafios que se lhe apresentam, cria cultura; v) 

não só por suas relações e por suas respostas o homem é criador de 

cultura, ele é também fazedor da história; vi) é preciso que a 

educação esteja — em seu conteúdo, em seus programas e em seus 

métodos — adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem 

chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o 

mundo, estabelecer com os outros homens relações de 

reciprocidade, fazer a cultura e a história (FREIRE, 2006a, p. 38-

45).  (STUANI, 2016, p. 125, grifos nossos) 

 

Conforme a citação de Stuani (2016), observa-se que para se chegar a 

conscientização é necessário que o sujeito passe por algumas etapas.  

Nos itens (i, ii e iii) é possível notar a importância que se é dada para a reflexão, 

visto que é descrito o processo do indivíduo reconhecer e refletir sobre uma situação da 

sua realidade para que possa se fazer sujeito (indivíduo consciente). Stuani (2016), ao 

descrever as dimensões do conhecimento nas concepções freireana, afirma que a 

dimensão Ontológica é caracterizada pela visão de mundo que o sujeito tem frente à 

realidade.  

Severino (2007) enuncia o desenvolvimento da ontologia a partir do momento em 

que é tratada a existência e condições de existência das coisas e do ser em geral. Portanto, 

ao relacionar essa etapa inicial (itens i, ii) e iii) –  tal como apresentado na citação de 

Stuani (2016) -    com o conceito de problematização (o qual está pautada na busca por 

entender a posição do ser no processo (FREIRE, 2006)), que norteia a etapa da 

                                                 
19 “[...] a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, modificando a realidade 

objetiva e, para poderem alterá-la, transformando-se a si mesmos. É a ação que, para se aprofundar 

de maneira mais consequente, precisa da reflexão, do autoquestionamento, da teoria; e é a teoria que remete 

à ação, que enfrenta o desafio de verificar seus acertos e desacertos, cotejando-os com a prática” 

(KONDER, 1992, p. 115). 
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Problematização Inicial, nota-se que ambos  têm como ponto de partida a realidade 

concreta do ser e buscam fazer com que o indivíduo entenda a sua posição na sociedade 

para que, a partir disso,  torne-se sujeito consciente que almeja ser mais20. Com base nisso, 

é possível afirmar que a Problematização Inicial configura-se como uma dimensão 

Ontológica do conhecimento. 

No item (iv) o sujeito começa a apresentar respostas para a situação problema na 

qual ele está imerso, só que para isso ele precisa de ferramentas para sustentar a sua tese, 

isto é, ele precisa de alguma referência, embasamento teórico ou exemplo para poder 

resolver o problema e defender, diante do coletivo, a sua concepção sobre o problema 

(VYGOTSKY, 2001; 2007; CAMILLO, 2015), e, por conseguinte, a partir das 

colaborações estabelecidas, alcançar a criação do novo (síntese dialética). Essas 

ferramentas no contexto escolar são representadas pelo conhecimento, principalmente o 

conhecimento científico.  Este conhecimento em Freire:  

 

[...] é a relação dialética entre as visões de mundo frente às 

problemáticas da realidade e o diálogo-problematizador entre as 

diversas áreas do conhecimento no desvelamento da realidade social, 

mediante um processo de permanente conscientização e tomada de 

decisão com vistas à transformação social. (STUANI, 2016, p. 131 – 

grifo nosso) 

 

A necessidade do diálogo-problematizador entre diversas áreas do conhecimento 

está vinculada à dimensão Epistemológica do conhecimento, uma vez que para Severino 

(2007, p. 79), cabe a esta dimensão o estudo do “conhecimento humano” que no ocidente 

assumiu dois sentidos, que são: o estudo do conhecimento em geral (gnosiologia) e do 

conhecimento científico (num âmbito mais restrito). 

Acerca da epistemologia do conhecimento em Freire, Stuani (2016) evidência 

que:  

 

[...] a dimensão epistemológica do conhecimento em Freire busca na 

compreensão do problema a recriação do real, a possibilidade de que a 

mudança é possível. Seria possível, então, denomina-la de uma 

epistemologia reintegradora do real, pois ao buscar compreender os 

problemas da realidade em sua profundidade de forma 

interdisciplinar, possibilita busca pela totalidade. (STUANI, 2016, 

p. 126 – grifo nosso) 

                                                 
20 Freire (2006) afirma que a condição de ser mais é uma vocação ontológica e histórica dos homens, ou 

seja, a busca por reconhecer-se como homens predispõe a condição de ser mais do sujeito. 
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A partir deste trecho, compreende-se a importância da abrangência de 

conhecimentos na dimensão Epistemológica, uma vez que a análise deste problema 

significativo a partir de conhecimentos de distintas áreas que propiciará esta totalidade. É 

neste processo do indivíduo se reconhecer a partir do estudo da sua realidade que o 

conhecimento científico atuará em serviço deste entendimento do problema significativo 

(SILVA, 2004). 

Nos processos (v e vi) o sujeito passa a ser “fazedor” da sua história, sendo capaz 

de transformar a si e ao mundo no qual ele está inserido. Entretanto, essa transformação 

só é possível a partir da ação desse sujeito que, no contexto descrito por Stuani (2016), 

será consciente, uma vez que ela emergiu de um processo dialógico que tem como ponto 

de partida a realidade deste sujeito. De acordo com a autora, é exatamente nesta relação 

ação-reflexão crítica da sua realidade que reside a dimensão praxiológica da educação 

freireana.  

Na obra “ Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos”, Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2002, p.202) explicitam que um dos propósitos dessa etapa da Aplicação 

do Conhecimento “ é um uso articulado da estrutura do conhecimento científico com as 

situações significativas, envolvidas nos temas, para melhor entendê-las, uma vez que essa 

é uma das metas a ser atingidas com o processo de ensino/aprendizagem das Ciências”. 

Numa perspectiva humanizadora, na qual a ação do homem sobre a natureza está pautada 

na transformação tanto do meio como do próprio ser, compreende-se que ao referir-se à 

Aplicação do Conhecimento também é de fundamental importância explicitar a dimensão 

praxiológica da perspectiva freireana, a qual na visão de Stuani (2016): 

 

[...] encontra-se na práxis dialógica transformadora do mundo, na qual 

o ser humano se humaniza, via trabalho coletivo que parte da 

perspectiva de uma união de forças comprometidas com a construção 

de um projeto de sociedade (STUANI, 2016, p. 136).  

 

Porquanto, a etapa da Aplicação do Conhecimento necessita ter como alicerce a 

relação dialética homem-mundo da qual irá emergir uma ação, fruto de um processo 

dialógico, que abranja as necessidades de um coletivo, podendo ir além dos muros da 

escola.  

Transpondo essas ideias para o contexto de sala de aula, os 3MP também 

necessitam ser caracterizados por estas dimensões do conhecimento, estando a 
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Problematização Inicial numa dimensão Ontológica, a Organização do Conhecimento 

em uma dimensão Epistemológica e a Aplicação do Conhecimento na dimensão 

Praxiológica. 

Destaca-se que os Parâmetros Humanizadores, conforme apresentados no item 

2.5, e a concepção de Stuani (2016) sobre o processo de desenvolvimento do sujeito 

convergem, isso porque em ambos o processo de desenvolvimento do sujeito está pautado 

na superação das contradições que os indivíduos vivem, visando a transformação social 

dos mesmos. Tal aspecto, chama a atenção para a potencialidade da relação destes 

Parâmetros Humanizadores com os 3MP, a partir das dimensões Ontológica, 

Epistemológica e Praxiológica. Para tanto, apresentar-se-á nos tópicos seguintes aspectos 

relacionados a esta articulação entre os Parâmetros Humanizadores e os 3MP. 

4.3.1. Dimensão Ontológica: Problematização Inicial 

A etapa da Problematização Inicial, como o próprio nome já diz, é o momento de 

problematizar algo. Porém este problematizar necessita estar atrelado a um tema que parta 

das contradições e necessidades reais dos educandos (GEHLEN, 2009; SOLINO, 2017). 

Ou seja, o foco deve estar voltado para além de uma necessidade conceitual, mas sim em 

gerar no educando um desequilíbrio cognitivo diante da sua percepção como um ser social 

para que, a partir disso, busque novas ferramentas para a resolução do problema proposto.  

Estes aspectos corroboram com o entendimento de Stuani (2016, p. 246) em que 

a “perspectiva ontológica concebe, como ponto de partida para a elaboração do 

conhecimento, o ser em si imerso no mundo”, ou seja, a dimensão Ontológica caracteriza-

se a partir da visão de mundo que o sujeito tem frente à realidade dele. Portanto, a 

Problematização Inicial, a partir de uma dimensão Ontológica, necessita ter como foco 

principal a reflexão crítica acerca de uma questão social. Logo, o objeto do conhecimento 

que prevalecerá na Problematização Inicial é a realidade dos sujeitos envolvidos, isto é, 

as necessidades e contradições neste contexto devem ser primordialmente sociais.  

Acerca do que já fora discutido sobre a dimensão Ontológica e a etapa da 

Problematização Inicial, é importante ressaltar a estruturação da pergunta 

problematizadora, uma vez que ela também necessita refletir a contradição social que será 

discutida no contexto da sala de aula. Assim, a pergunta problematizadora também 

precisa estar diretamente relacionada com a situação-limite, tal como a Problematização 

Inicial. Esta relação pode ser observada (ver Quadro 2) na pergunta problematizadora de 

uma das aulas dos trabalhos de Almeida (2018) e Bomfim (2018), em que a contradição 
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benefício-pertencimento e Responsabilidade Socioambiental presente na fala 

significativa e na situação-limite foi mantida na pergunta problematizadora. 

Quadro 2 – Aspectos constituintes da Pergunta Problematizadora dos trabalhos de 

Bomfim (2018) e Almeida (2018). 

Tema Gerador Situação-limite Fala significativa Pergunta Problematizadora 

Olivença: eu vivo 

em um paraíso 

esquecido 

Falta de valorização 

da identidade 

socioambiental em 

Olivença. 

O único benefício que 

causa é que a 

construção civil não 

pode parar essas 

grandes construções 

que estão aí precisam 

de areia e os órgãos que 

deveriam fiscalizar, 

acho que fazem vista 

grossa (fala de um 

representante do poder 

público). 

Apresentação de uma situação 

problema que ilustre as 

atividades desenvolvidas a 

partir da extração de minério. 

“A extração de minérios causa 

vários impactos 

socioambientais, no entanto 

no modelo de sociedade que 

estamos inseridos atualmente, 

essa atividade torna-se uma 

excelente alternativa para a 

obtenção de areia, por 

exemplo, que é uma das 

matérias-primas mais 

utilizada na construção civil.” 

Quais os pontos positivos e 

negativos da extração de 

areia em Olivença? 

Explique. 

Fonte: autora 

Ao analisar a pergunta problematizadora, nota-se que ela pode até estar numa 

perspectiva social, porque apresenta relações diretas com a situação-limite. No entanto, 

sob o ponto de vista cognitivo, a pergunta não gera a busca por novas respostas, pois na 

própria questão apresentada a resposta já está dita, porque já contém os pontos positivos 

e negativos. Diante disso, chama-se a atenção para a importância de ter como foco da 

pergunta o Elemento Significador Contradição, uma vez que, segundo o que fora 

discutido no item 2.5, é este elemento que garante a característica conflituosa citada por 

Lima Júnior, Ostermann e Rezende (2013. Entende-se que a ideia de apresentar os fatos21 

para os educandos precisa ser mantida, mas a pergunta apresentada a eles deve propiciar 

ao educador a compreensão acerca do que os educandos pensam sobre a extração de areia. 

Em outras palavras, a pergunta problematizadora deve proporcionar aos educandos um 

momento de discussão sobre qual seria a visão deles em relação a este problema.   

Para compreender como se dá a estruturação da pergunta problematizadora, 

discutir-se-ão as contribuições dos Elementos Significadores Necessidades e 

Contradições Sociais no contexto da Problematização Inicial. 

                                                 
21 Reportagens, imagens e falas dos moradores e poder público que ilustrem as atividades desenvolvidas a 

partir da extração de minério. 
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a. Necessidades e Contradições Sociais 

Destaca-se que o principal aspecto a ser considerado na elaboração de uma 

pergunta problematizadora é a situação-limite, uma vez que nela estão sintetizadas as 

contradições sociais provenientes das necessidades reais dos sujeitos que, conforme 

discutido no Capítulo 2, correspondem ao objeto do conhecimento, numa educação 

pautada na perspectiva humanizadora. Portanto, as primeiras características a serem 

consideradas no momento da elaboração de uma pergunta problematizadora são os 

Elementos Significadores necessidades e contradições sociais vivenciadas pela 

comunidade na qual os alunos residem. 

Diante disso, no contexto escolar, entende-se que o processo de formação dos 

educandos se inicia a partir da reflexão crítica de um problema significativo o qual será 

discutido de forma dialética, para que, dessa relação, emerja um novo conhecimento que, 

por conseguinte, poderá atuar como objeto do conhecimento22. Similar a este processo, 

pode-se considerar a transição entre o conhecimento espontâneo e o científico descrito 

por Vygotsky (2001):  

 

O desenvolvimento do conceito espontâneo da criança deve atingir 

determinado nível para que a criança possa aprender o conceito 

científico e tomar consciência dele. Em seus conceitos espontâneos, a 

criança deve atingir aquele limiar além do qual se torna possível a 

tomada de consciência. (VYGOTSKY, 2001, p. 349) 

 

Ou seja, o desenvolvimento do sujeito ocorre primeiro no campo elementar 

(conhecimentos espontâneos), no qual as suas experiências de vida, necessidades e 

contradições sociais são importantes para o reconhecimento e desenvolvimento do 

conceito espontâneo. A partir disso, é relevante que a problematização conduza esse 

processo de significação até o limite do campo elementar, proporcionando ao campo 

superior (conhecimentos científicos) um crescimento que, segundo Vygotsky (2001), 

ocorre de cima para baixo, indo de encontro com os conhecimentos espontâneos que 

                                                 
22 Compreende-se que a partir do momento em que se problematiza de forma dialética e dialógica um 

problema significativo o produto desse processo se constituirá em um novo conhecimento que pode 

representar novas situações-limites que devem ser discutidas com os alunos. Parte desta constatação emerge 

a partir da leitura que a Stuani (2016) faz com relação a dimensão epistemológica do conhecimento em 

Freire, em que a autora afirma que essa dimensão “encontra-se nos problemas da realidade, cuja 

compreensão fragmentada provoca os desvios de compreensão, gerando as situações-limites” (STUANI, 

2016, p. 126). Diante disso, é possível que no decorrer do estudo e reflexão acerca da realidade os sujeitos 

tenham entendimentos fragmentados, pois as situações-limites discutidas são reflexos de contradições que 

eles mesmos estão imersos, ou seja, são situações muitas vezes não compreendidas por eles mesmos. 
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crescem no sentido contrário. Isto é, a problematização necessita estar atrelada a 

perguntas que expressem as necessidades e contradições sociais além das conceituais, 

porém mantendo as conceituais como subordinadas às sociais. Esta ideia corrobora com 

a defesa de Gehlen (2009), no que concerne a mediação de segunda ordem estar 

subordinada a de primeira ordem em um contexto escolar. 

Em crítica a Piaget, Vygotsky (1994) chama a atenção que no método utilizado 

pelo teórico para explicar a relação de desenvolvimento e aprendizado as perguntas 

realizadas pelas crianças não possibilitavam que as mesmas recorressem as suas 

experiências e ou conhecimentos precedentes para respondê-las, obrigando então “o 

espírito da criança a trabalhar sobre problemas completamente novos e inacessíveis” 

(VYGOTSKY, 1994, p. 104). Esta crítica reforça a ideia de que é necessário, quando se 

trabalha com as perspectivas vygotskyana e freireana, ter como eixo norteador das 

perguntas as necessidades e contradições sociais dos sujeitos, pois elas fazem parte das 

experiências dos mesmos (SOLINO, 2017).  

Diante dessas considerações, entende-se que os Elementos Significadores 

vygotskyanos, na etapa da Problematização Inicial assumem essencialmente um caráter 

social. Além disso, a problematização se dará de forma dialética e dialógica, com a 

intenção de compreender as diferentes interpretações acerca da situação-limite tanto dos 

educandos quanto do educador acerca do que se é discutido (DELIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2002). 

A importância das necessidades e contradições serem levadas em consideração 

logo no início do processo também pode ser vista num trecho da tese de doutoramento de 

Camillo (2015), ao afirmar que autores como Hegel, Marx, Freire, Poper e Bachelard: 

Apontam a contradição e as necessidades como propulsoras do 

desenvolvimento humano, do surgimento de ferramentas, do 

enriquecimento dos meios de produção, da complexificação das 

relações sociais, da emergência da linguagem e da possibilidade do 

conhecimento na forma de ciência e filosofia como centrais do 

desenvolvimento humano (CAMILLO, 2015, p. 142). 

 

Mas além desses autores, entende-se que Vygotsky também considera esses 

elementos como propulsores do desenvolvimento humano, uma vez que: 

É precisamente com o auxílio dos problemas propostos, da necessidade 

que surge e é estimulada, dos objetivos colocados perante o adolescente 

que o meio social circundante o motiva e o leva a dar esse passo 

decisivo no desenvolvimento do seu pensamento. [...] os problemas que 

o meio social coloca diante do adolescente em processo de 

amadurecimento estão vinculados à projeção desse adolescente na vida 
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cultural, profissional e social dos adultos são, efetivamente, momentos 

funcionais sumamente importantes que tornam a reiterar o 

intercondicionamento, a conexão orgânica e a unidade interna entre os 

momentos do conteúdo e da forma no desenvolvimento” 

(VYGOTSKY, 2001, p. 171). 

Essas citações reforçam a ideia de que o Elemento Significador Contradição é 

responsável por dar movimento à resolução do problema e, consequentemente, ao 

desenvolvimento do sujeito (SOLINO, 2017). Portanto, o foco da Problematização 

Inicial é manter um diálogo-problematizador a respeito da situação-limite e, a partir disso, 

sintetizar as interpretações contrárias, fruto de um processo dialógico, para que possa 

emergir uma síntese dialética que auxiliará no planejamento dos professores para as 

etapas seguintes, pois esta refletirá as concepções que os educandos têm acerca do 

problema e de que modo eles entendem que este problema pode ser resolvido.  

Sendo assim, a Problematização Inicial, quando abordada a partir das relações 

entre Vygotsky e Freire, pode ser estruturada em três etapas, denominadas de: 1) Estudo 

da Realidade; 2) Seleção de Instrumentos e 3) Discussão de Possíveis Alternativas. 

A etapa Estudo da Realidade consiste em um estudo crítico acerca das 

contradições provenientes nas necessidades reais dos sujeitos. Este estudo, pode ocorrer 

a partir da análise de falas e reportagens referentes a uma determinada situação-limite, 

tendo como objetivo discutir com os educandos sobre o que eles pensam sobre o conteúdo 

do material que lhes fora disponibilizado, visando compreender qual interpretação eles 

têm sobre a situação-limite23. Isto é, entender qual problema social que o educando 

observa a partir das falas e reportagens da comunidade na qual ele vive, pois é a partir do 

que os educandos entendem como problema que se dará o início da sequência de aulas. 

Destaca-se, também, que o fato dessa discussão estar pautada em torno de algo que é 

concreto para os alunos (que tem sentido e significado para eles) pode propiciar um 

ambiente colaborativo e interativo (VYGOTSKY, 2001) no qual, a partir dessas 

interações os sujeitos podem discutir ideias novas, e querer buscar ferramentas para 

entender e resolver a situação colocada no início da aula. 

Essa busca por novas ferramentas constitui a segunda etapa da Problematização 

Inicial, denominada de Seleção de Instrumentos. É nesta etapa que o educador, em 

conjunto com os educandos, necessita discutir de que maneira é possível resolver o 

problema sinalizado por eles na etapa Estudo da Realidade, analisando então possíveis 

conteúdos científicos que podem auxiliar na resolução desse problema. 

                                                 
23 A situação-limite é selecionada no momento da Investigação Temática. 
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É importante ressaltar que o desenvolvimento dessa etapa depende do público-

alvo, uma vez que é preciso ter cuidado com o nível dos conteúdos científicos a serem 

abordados. Lembrando que eles são importantes independentemente do nível de 

escolaridade, mas a forma como eles são trabalhados em sala de aula é que se difere. Por 

exemplo, na Educação Infantil, os conceitos científicos necessitam ser abordados por 

meio de suas palavras representativas, com foco na significação conceitual 

(VYGOTSKY, 2001). Assim, por exemplo, ao desenvolver a etapa da Seleção de 

Instrumentos no contexto da Educação Infantil ou Ensino Fundamental, é interessante 

que os educadores abordem palavras representativas dos conceitos e realizem atividades 

didático-pedagógicas que envolvam possíveis ações para a solução do problema, ao invés 

de focarem em um conhecimento científico sistematizado.  

Na última etapa Discussão de Possíveis Alternativas o educador deve pensar 

com os alunos a respeito de possíveis ações concretas para a resolução dessa 

problemática, além de discutir com eles sobre a possibilidade de buscar nas ciências 

humanas algumas alternativas que atreladas às ciências da natureza podem ajudar na 

superação da situação-problema. 

Para explicitar como esta realidade concreta dos sujeitos pode ser trabalhada no 

contexto de sala de aula, apresentar-se-á o exemplo de Problematização Inicial no Quadro 

3. 

Quadro 3 – Etapas da Problematização Inicial 

Tema Gerador: O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – BA 

Fala da comunidade: “Eu quase não venho nesse rio pra olhar, porque me dói o coração. É uma situação 

que a gente se sente impotente” 

Situação-limite: Acomodação ao problema e atribuição da responsabilidade para o outro 

Problematização 

Inicial 

Estudo da realidade Mostrar aos alunos imagens do rio. Perguntar: 

Vocês visitam o rio, se sim, o que vocês observam 

quando visitam?  

O que vocês vêm desse rio que o incomodam? 

Quais seriam os principais problemas a partir do 

que vocês vêm das imagens do rio Água Preta? 

Imaginem que você agora é o Rio Água Preta. 

Como você se sentiria?  

Quais são os responsáveis pela manutenção, 

fiscalização e preservação do rio? 

Seleção de 

instrumentos 

Nesta etapa, é interessante que os educandos 

também tenham contato com as demais falas da 

comunidade, que demonstram quais os principais 

problemas relacionados ao rio. Isso é importante 

para que eles discutam acerca das possíveis 

divergências entre o que eles disseram e o que 

comunidade disse. A partir disso, o educador deve 

fomentar um debate entre os educandos com 
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objetivo de que eles, em colaboração com o 

educador, decidam quais problemas são possíveis 

de serem discutidos e enfrentados por eles em um 

contexto escolar24. Por conseguinte, o educador 

deve discutir com os alunos sobre quais os 

possíveis conteúdos que podem contribuir na 

superação problemática do rio.  

Discussão de possíveis 

alternativas 

Como a responsabilidade acerca do problema do 

rio Água Preta não é só da comunidade, assim 

como, somente as ações desses sujeitos não 

resolverão as questões referentes ao rio, é 

importante que o educador, juntamente com os 

educandos, trace um plano de ação inicial que vise 

a mobilização de todos os envolvidos. Neste 

momento, é necessário que se estruture um 

planejamento referente a quais etapas seguir. A 

posteriori, este plano deve ser discutido entre os 

professores, para que os mesmos possam organizar 

as aulas da etapa de Organização do 

Conhecimento. 

Uma possível alternativa a ser levantada pelos 

alunos, poderia ser um debate entre comunidade 

(escola e moradores) e o poder público, no qual 

todos levantariam as suas demandas e 

argumentariam sobre a temática. 

Fonte: Adaptado de Magalhães (2015). 

Ressalta-se que toda a Problematização Inicial deve ter como foco a 

problematização que está pautada na relação dialética homem-natureza mantendo sempre 

a reflexão crítica (dialogicidade) acerca do objeto de estudo. Ou seja, na medida em que 

se discute uma contradição vão emergir posições contrárias que devem ser 

problematizadas de modo a propiciar a reflexão crítica dos educandos, para que deste 

processo possa emergir a síntese dialética, que é fruto das transformações qualitativas que 

vão ocorrendo com os sujeitos à medida que eles estão em contato com uma determinada 

situação (OLIVEIRA, 2006), que, no caso dessa proposta, é a partir do contato com o 

problema significativo. 

4.3.2. Dimensão Epistemológica: Organização do Conhecimento 

A Organização do Conhecimento, a qual aqui caracterizou-se como dimensão 

Epistemológica, depende dos desdobramentos realizados na Problematização Inicial, 

visto que em uma perspectiva humanizadora a construção do conhecimento se dá a partir 

da problematização dos Elementos Significadores necessidades e contradições sociais 

dos sujeitos. Os conhecimentos científicos discutidos nesta etapa, devem estar sempre 

                                                 
24 A intenção dessa discussão não é limitar a escola a problemas “simples”, mas sim, fomentar nos alunos 

a ideia de que eles como cidadãos podem sim intervir nos problemas da sua realidade, e que isso pode ser 

feito por meio do processo de aprendizagem dos mesmos. 
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subordinados às questões sociais em que vivem os sujeitos, ou seja, os conhecimentos 

científicos devem estar a serviço das problemáticas locais daquele coletivo de pessoas 

(SILVA, 2004).  

Mas a preocupação com a superação das situações problemas nesta etapa deve 

estar atrelada aos Elemento Significadores necessidades e contradições conceituais dos 

educandos. Isso porque, é nesta etapa que este conhecimento científico vai auxiliar no 

desvelamento da realidade social, nunca deixando de considerar o que se mostra mais 

importante na concepção humanizadora, que é o constante processo de conscientização 

desses sujeitos. Este Momento Pedagógico pode ser considerado como uma preparação 

desses sujeitos para o enfrentamento real dos seus problemas sociais. Em outros termos, 

esse momento é de extrema importância para que tanto os educadores quanto os 

educandos tenham se apropriado de conhecimentos científicos para enfrentar a etapa 

seguinte, que é a mais complexa. 

Para que se estabeleça o que fora dito, e em consonância com a concepção de 

Delizocov, Angotti e Pernambuco (2002) sobre os 3MP, propõe-se a Organização do 

Conhecimento também em três etapas, que são: Problematização, Discussão Conceitual 

e Sistematização Conceitual. 

Partindo da premissa de que a dimensão Epistemológica do conhecimento em 

Freire encontra-se na compreensão da realidade do sujeito (STUANI, 2016), a primeira 

etapa da Organização do Conhecimento, denominada de Problematização, deve ser 

composta de perguntas que discutam os conceitos científicos que auxiliarão na 

compreensão do problema significativo, porém, mantendo-se o foco na subordinação às 

situações-limites. 

Assim como na Problematização Inicial, a problematização deve estar pautada na 

relação dialética sujeito-objeto. Esta posição com relação às contradições e à dialética é 

defendida por Solino (2017), com base na noção de problema em Vygotsky: 

 

[...] as contradições devem orientar o pensamento dialético dos 

indivíduos, não no sentido de encontrar erros ou as incongruências 

lógicas do problema, mas no sentido de potencializar a análise e 

superação do problema, envolvendo a aproximação e distanciamento 

teórico entre as diferentes visões que o envolvem. (SOLINO, 2017, p. 

68) 

Nota-se a necessidade de se manter um ambiente de tensão, uma vez que a 

contradição vai gerar opiniões contrárias. Porém, é importante que se mantenha um 

ambiente respeitoso com relação as concepções distintas dos educandos para que se possa 
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potencializar o processo de superação do problema significativo de modo colaborativo. 

Os mesmos aspectos então presentes na categoria Tese, Antítese e Síntese de Lima Júnior, 

Ostermann e Rezende (2013), em que explicitam a necessidade de um confronto dinâmico 

e tenso para a manutenção do debate, visando a emergência de uma síntese que 

possibilitará a superação das contradições.   

Na etapa da Discussão Conceitual, o Elemento Significador Colaboração fica 

em evidência, visto que o papel do professor é de colaborar na aprendizagem dos 

educandos, pois o educador é quem transita em uma zona de desenvolvimento mais 

elevada (VYGOTSKY, 2007), em relação aos educandos.  Esta colaboração é essencial, 

visto que é neste momento que os alunos poderão apresentar mais dificuldade, uma vez 

que a seleção25 desses conceitos deve ter como parâmetro limiar o nível de 

amadurecimento dos alunos, atuando na ZDP deles (VYGOTSKY, 2001)26. Esta 

preposição fica evidente em um trecho do livro de Vygotsky (2001, p. 337), quando ele 

afirma que “ensinar uma criança o que não é capaz de aprender sozinha é tão estéril como 

ensiná-la a fazer o que ela já faz sozinha”. Portanto, este parâmetro limiar deve estar 

pautado em uma situação-problema27 que é criada pelo professor “para causar uma 

dificuldade intelectual a partir de tarefas que não podem ser resolvidas ou explicitadas de 

forma imediata pelos alunos” (SOLINO, 2017, p. 69).  

Na etapa da Sistematização Conceitual, retomar-se-á a situação-limite discutida 

na etapa Estudo da Realidade com intuito de problematizar com alunos em que medida 

os conceitos abordados na aula referente à Organização do Conhecimento podem 

contribuir para a superação desta situação-limite. Esta problematização, deve resultar na 

síntese dialética sobre o problema discutido, ou seja, o professor precisa conduzir os 

alunos a um novo debate, no qual discutir-se-á em que medida os conceitos científicos 

poderão contribuir na ação que tem como objetivo a superação da situação-limite.  

Destaca-se que esta dinâmica de sistematização com os alunos ocorrerá diversas 

vezes durante uma Unidade de Ensino, visto que a Organização do Conhecimento28 

                                                 
25 Esta seleção ocorre no momento de planejamento dos professores em que as discussões ocorridas na 

etapa 2 (Seleção de Instrumentos) da Problematização Inicial contribuirão, uma vez que a partir dela o 

professor pode diagnosticar em que nível de desenvolvimento os alunos se encontram.  
26 “a aprendizagem só é frutífera quando se realiza nos limites de um período determinado pela Zona de 

Desenvolvimento Imediato (Proximal)” (VYGOTSKY, 2001, p. 334). 
27 Com base em Silva e Núnez (2002), Solino (2017) destaca o problema como a própria contradição 

assimilada pelo sujeito. 
28 A estruturação deste momento em 3 etapas, não significa que necessariamente a Organização do 

Conhecimento necessite ocorrer em uma aula de dois encontros, por exemplo. A quantidade de encontros 

(horário/aula) vai depender da demanda do planejamento e do ritmo das discussões em sala de aula. 
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demanda uma quantidade maior de aulas, uma vez que nela os alunos e professores se 

preparam para a ação na comunidade, e para que esta ação possa ocorrer de forma 

responsável é necessário que se trabalhe os conteúdos necessários e possíveis para a sua 

efetivação . Lembrando que esta ação tem como demanda a superação da situação-limite 

não só por parte dos alunos e professores, mas da comunidade como um todo, já que as 

necessidades e contradições imbuídas na situação-limite emergem a partir de um processo 

de Investigação Temática em uma comunidade. 

Para exemplificar como se dá a estruturação dessas três etapas, apresentar-se-á o 

exemplo de Organização do Conhecimento no Quadro 4: 

Quadro 4 – Etapas da Organização do Conhecimento 

Tema Gerador: O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – BA 

Fala da comunidade: “O esgoto só passa beirando aí no outro lado”; “Aí a água é bem limpa, água bem 

corrente”. “(...) foi feita uma pesquisa da água, (...) fizeram um teste, a água não era 100% limpa”. 

Questão a ser superada: Compreensão acrítica dos problemas causados pelo esgoto no rio. 

Organização do 

conhecimento 

[AULA 1] 

Problematização Quais elementos são necessários para que se possa 

dizer que a água do rio está limpa? O fato da água 

está transparente faz dela uma água limpa, boa para 

o uso? Vocês acham que as bocas de lobo só 

contaminam o rio na margem em que o esgoto é 

despejado? Por quê? A água que se encontra na 

outra margem do rio é “limpa”? Por quê? 

Discussão conceitual Estudar sobre Misturas e investigar a relação da 

quantidade de esgoto em razão do tamanho do rio, 

que pode levar a não recomendação da utilização 

da água do rio. Processos de desinfecção da água. 

Sistematização 

conceitual 

Discutir os conteúdos da etapa anterior, com o 

intuito de sistematizar os pontos que possibilitaram 

a compreensão e respostas para as questões 

trabalhadas inicialmente. 

Elencar quais desses pontos poderiam ser levados 

para o debate que será realizado na Aplicação do 

Conhecimento. 

Fonte: Adaptado de Magalhães (2015). 

Ao relacionar a descrição da Sistematização Conceitual com a Aplicação do 

Conhecimento29, proposta por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), é possível notar 

a convergência dos objetivos das duas etapas, pois  propõem  retomar a Problematização 

Inicial tendo como foco a discussão acerca de como conceitos abordados na aula referente 

à Organização do Conhecimento podem contribuir para a superação de uma situação-

limite. Diante disso, compreende-se que há uma ampliação da compreensão dos 3MP 

quando articulados aos Parâmetros Humanizadores. Isto se dá porque a consideração do 

método dialético, que baliza os Parâmetros Humanizadores nos 3MP, gera a necessidade 

                                                 
29 Explicitado no item 4.2. 
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do fechamento das discussões por meio de uma síntese. Portanto, a Aplicação do 

Conhecimento, que será descrita no item 4.3.3., representa a ampliação dos 3MP e não 

uma releitura deste terceiro momento. 

4.3.3. Dimensão Praxiológica: Aplicação do Conhecimento 

A etapa da Aplicação do Conhecimento é responsável pela articulação dos 

conhecimentos científicos com as situações significativas relacionadas ao Tema Gerador 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNANBUCO, 2002). Porém, ao analisar os exemplos 

de Aplicação do Conhecimento apresentados nos trabalhos do GEATEC e até mesmo nos 

exemplos do livro utilizado como referências para estes trabalhos “ Ensino de Ciências: 

fundamentos e métodos” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002), 

observou-se que a Aplicação do Conhecimento se resume a uma atividade que não 

apresentava nenhuma ação concreta para a resolução e superação das situações-limites, 

como é possível observar em um dos exemplos a seguir: 

Suponha que, durante 24 horas, em determinada região, a qualidade do 

ar não se altere. Explique a que tipos de problemas a população dessa 

região pode ficar sujeita, se a qualidade do ar (não alterada durante 24) 

for: 

• Regular; 

• Inadequada; 

• Má. (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, p. 222, 

2002). 

 

A partir desse exemplo, nota-se que para o educando resolver o problema 

proposto, ele não necessariamente precisa criar algo novo, ficando a imaginação no 

campo reprodutivo, ou seja, apenas com o que ele aprendeu do conteúdo já é suficiente, 

não necessitando realizar uma reflexão crítica.  Além disso, a atividade proposta por 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) não fomenta nenhuma transformação social 

nem dos educandos nem do contexto do qual eles vivem, isto é, ela distancia-se da 

perspectiva humanizadora.  

Para Vygotsky (2009b), a imaginação elabora a partir da relação do sujeito com o 

seu mundo material, a sua realidade. Então, a partir do momento em que este integre cada 

vez mais com a sua realidade (necessidades e contradições sociais) e com os conteúdos 

científicos necessários para compreender o mundo no qual ele vive (necessidades e 

contradições conceituais), o grau de imaginação do sujeito fica cada vez mais amplo, 

fomentando uma imaginação mais criativa do que reprodutora. 
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O exemplar da Aplicação do Conhecimento presente no livro de Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2002), distancia-se da concepção de processo de humanização 

defendida por Gehlen (2009) a partir dos pressupostos de Vygotsky. Esse distanciamento 

também pode ser observado na descrição da etapa da Aplicação do Conhecimento, isto 

porque Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) apontam que “a meta pretendida com 

este momento [Aplicação do Conhecimento] [...] é o uso articulado da estrutura do 

conhecimento, envolvidas nos temas, para melhor entende-las” (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p. 202). A Aplicação do Conhecimento, neste caso, 

permanece só no ato de conhecer, mantendo-se numa dimensão epistemológica e não 

praxiológica como demanda as concepções freireana e vygotskyana. Portanto, o fato dos 

autores não explicitarem a utilização desses conhecimentos para a superação de uma 

situação-limite, sendo que este ato de superar deve estar atrelado a uma transformação 

social, influenciou esta pesquisa a desenvolver uma nova concepção para a Aplicação do 

Conhecimento fundamentada na dimensão praxiológica.  

Ao discutir sobre a dimensão praxiológica em Freire, Stuani (2016) afirma que: 

[...] a dimensão praxiológica da educação freireana permite aos sujeitos 

envolvidos no processo desenvolver certa inquietude social e política 

ao perceberem que o mundo não é o mundo, que ainda está sendo e que, 

por isso, pode ser transformado. (STUANI, 2016, p. 137) 

 

Todavia, a Aplicação do Conhecimento, sob um viés praxiológico, que tem como 

base a perspectiva marxista, necessita fomentar não só a formação de um cidadão, mas 

sim, a formação de um cidadão que se incomode com a situação que está posta, se 

mobilizando e se organizando com a comunidade escolar para buscar mudanças. Diante 

disso, entende-se que tanto os educandos quanto a comunidade escolar devem assumir 

uma postura revolucionária30, tendo coragem e engajamento para buscar soluções para os 

problemas sociais nos quais eles estão incluídos. Essa característica revolucionária 

emerge a partir da necessidade da relação teoria e prática existente na dimensão 

praxiológica, uma vez que em Marx, na prática, a teoria atua como guia da ação, 

responsável “por moldar a atividade do homem, particularmente a atividade 

revolucionária” (VAZQUEZ, 2001, p. 109) 

Não cabe a uma proposta de base marxista fomentar uma práxis “teórica” que 

apenas critica o real ou que se utiliza da teoria para traçar os fins que a prática deve aplicar 

                                                 
30 A revolução “consiste numa subversão da condição ou do status vigentes, do Estado ou da sociedade, 

sendo logo um ato político ou social” (MARX; ENGELS, 1989, p. 365) 
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(VAZQUEZ, 2001), muito menos uma atividade que se proponha a exercitar um conceito 

científico já ensinado. Ao se utilizar pressupostos de Vygotsky e Freire, numa proposta 

didático-pedagógica, é imprescindível que se leve em consideração o que fundamenta a 

práxis marxista, que é justamente a relação teoria e prática que deve consistir em uma 

transformação revolucionária. Caso contrário, haverá a descaracterização da dimensão 

praxiológica na Abordagem Temática Freireana, o que contribuirá para a limitação do 

processo imaginativo criativo dos educandos, visto que o desenvolvimento deste aluno 

estará restrito ao campo teórico. 

De acordo com Freire, a educação libertadora “se funda na criatividade e estimula 

a reflexão e ação verdadeiras de homens e mulheres sobre a realidade, responde a sua 

vocação, como seres que não podem autenticar-se fora da busca e da transformação 

criadora” (FREIRE, 1988, p.72). Portanto, ao observar a Aplicação do Conhecimento a 

partir do conceito de práxis, entende-se que este Momento Pedagógico propicia a 

autonomia dos educandos, por dar a eles a oportunidade de pensarem e organizarem uma 

ação social que possa mudar a realidade de vida deles. É formar um educando sabido de 

sua realidade e consciente de que ele, a partir dos conhecimentos científicos e da sua 

posição como cidadão, pode sim cobrar, fiscalizar e melhorar a sua vida e, 

consequentemente, o seu contexto. 

Diante disso, propõe-se a Aplicação do Conhecimento em três etapas, que são: 

Sistematização, Organização da Ação e Ação Social Responsável. 

Na etapa da Sistematização, o educador em colaboração com os educandos, deve 

sistematizar tudo o que foi discutido na etapa três (Sistematização Conceitual) da 

Organização do Conhecimento, elencando os principais conceitos que eles aprenderam 

em todo o processo para, em seguida, planejarem qual ação, dentro das limitações do 

contexto escolar, será possível de se realizar. Esta etapa é de extrema importância, pois é 

nela que os educandos argumentarão e começarão a decidir em coletivo o que é melhor 

não só para eles, como para a comunidade na qual eles estudam/residem, ou seja, o 

conhecimento numa escala epistemológica estará atrelado ao gnosiológico para a 

promoção do bem-estar social de todos. 

Na etapa da Organização da Ação, espera-se que tanto os alunos quanto os 

professores já tenham manifestado as contradições sociais e conceituais e tendo-as 
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superados em parte31, o que segundo Freire (2006) denomina de primeiros passos para a 

libertação dos sujeitos. De acordo com Freire, a educação libertadora “se funda na 

criatividade e estimula a reflexão e ação verdadeiras de homens e mulheres sobre a 

realidade, responde a sua vocação, como seres que não podem autenticar-se fora da busca 

e da transformação criadora” (FREIRE, 1988, p.72). Ou seja, a educação libertadora tem 

como uma de suas premissas o Elemento Significador Criatividade, que em Vygotsky 

(2000b) emerge a partir das relações estabelecidas com o meio. É neste contexto que se 

destaca a relação estabelecida por Freire (2006) entre a atitude radical do sujeito e a 

criatividade do mesmo, uma vez que para ele a radicalização está condicionada à 

criatividade, sendo que é esta radicalização que caracteriza a libertação do sujeito. 

É nesta radicalização alimentada pela criatividade do sujeito que se encontra a 

etapa da Ação Social Responsável. Esta etapa deve culminar com a mobilização de toda 

a comunidade escolar e da população que reside no entorno escolar, em que todos estes 

terão o direito de voz. Esta etapa tem como objetivo central a superação da situação-

limite, que no contexto escolar pode se dar a partir da nova forma dos educandos lidarem 

com os conceitos científicos apreendidos no decorrer das aulas, utilizando-os para 

embasar o seu discurso/argumento (expresso por meio da palavra), que sustentará a sua 

manifestação pela busca de mudanças sociais. 

Vygotsky (2001), ao descrever a relação entre o pensamento e a palavra, faz uma 

análise a partir do ponto de vista da história do desenvolvimento acerca do verso bíblico 

“no princípio era o verbo”, o qual é reescrito por ele da seguinte forma: “no princípio era 

ação”. A partir disso conclui que “a palavra lhe parece o estágio supremo do 

desenvolvimento do homem comparada a mais suprema expressão da ação 

(VYGOTSKY, 2001, p. 845). Portanto, a palavra não estava no princípio e sim na ação, 

e esta palavra é fruto do desenvolvimento do homem, “que coroará a ação” 

(VYGOTSKY, 2001, p. 485). 

Vygotsky (2001), ainda, afirma que a palavra é 

[...] a expressão mais direta da natureza humana. A consciência se 

reflete na palavra como um sol em uma gota de água. A palavra está 

para a consciência como o pequeno mundo está para o grande mundo, 

como a célula está para o organismo, como o átomo está para o cosmo. 

Ela é o pequeno mundo da consciência. A palavra consciente é o 

microrganismo da consciência humana (VYGOTSKY, 2001, p. 486). 

                                                 
31 Pelo fato da superação em Freire não está somente no nível cognitivo, mas também no nível da ação, 

entende-se que, até o momento os alunos e professores podem ter superado em parte essas contradições. 

Portanto, essa superação está no nível epistemológico e não praxiológico, pois essa ainda irá acontecer. 
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Transpondo essas ideias para o contexto da dinâmica dos 3MP, o que resultará 

desta ação social responsável é a forma de pensar de todos os sujeitos envolvidos, que 

consequentemente resultará em um novo discurso. Discurso este que expressará a visão 

e a posição destes sujeitos no contexto em que estão inseridos, uma vez que eles agora 

serão sujeitos conscientes, e sabem que podem lutar pela sua liberdade, possibilitando 

superarem a condição de oprimido. Segundo Freire (2006), esta condição de liberdade só 

é possível se a ação estiver atrelada a uma reflexão contínua, ou seja, a luta não acaba 

após a etapa da Aplicação do Conhecimento, as contradições já manifestadas devem estar 

em constante movimento de ação e reflexão. 

No Quadro 5 apresentam-se os principais pontos a serem discutidos em uma aula 

de Aplicação do Conhecimento pautado no que fora discutido ao longo deste tópico: 

Quadro 5 – Etapas da Aplicação do Conhecimento 

Tema Gerador: O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – BA 

Fala da comunidade: “Eu quase não venho nesse rio pra olhar, porque me dói o coração. É uma situação 

que a gente se sente impotente” 

Situação-limite: Acomodação ao problema e atribuição da responsabilidade para o outro 

Aplicação do 

conhecimento 

Sistematização Possíveis pontos de pauta: 

Responsabilidade com relação ao tratamento do rio 

por parte do poder público e da comunidade; 

Reflexos que a poluição do rio pode causar na 

saúde dos moradores; 

Em um contexto macro, quais danos a falta de 

manutenção do rio pode causar aos demais rios e 

oceanos. 

Conteúdos de Física que possivelmente serão 

discutidos no decorrer do processo: Mecânica dos 

Fluidos e Densidade. 

Organização da ação Redigir ofícios e/ou cartas convidando as pessoas 

que participarão da mesa de debate. Sugestões: 

Representantes do bairro (responsável por cobrar 

do poder público e também de repassar a 

comunidade as recomendações dadas pelos órgãos 

competentes); 

Secretário de infraestrutura e meio ambiente da 

cidade; 

Funcionário da Estação de tratamento de esgoto e 

distribuição de água da cidade; 

Médico ou enfermeira da unidade básica de saúde 

do bairro (além de poder falar melhor sobre as 

doenças que podem ser provocadas pela poluição 

do rio, pode falar sobre possíveis casos de doenças 

infecciosas no bairro); 

Um representante dos alunos (mostrará por meio 

das pesquisas realizadas por eles o quanto que 

tanto o poder público como a comunidade são 

responsáveis pela situação do rio Água Preta). 

Além disso, os educandos devem decidir sobre 

quais alunos farão o direcionamento do debate, 

quem ficará responsável pela parte de multimídia 

(possível elaboração de vídeo para apresentar no 
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debate), além de alguém que possa redigir uma ata 

no decorrer do debate, uma vez que que a intenção 

é firmar um acordo de mudança com a comunidade 

e poder público. Para isso é importante que os 

alunos já pré-selecionem as principais ações para 

cada demanda que será apontada no debate. 

Ação Social 

responsável 

Realização do debate, em que no final os alunos 

lerão uma ata, que descreverá os principais pontos 

discutidos no debate além das principais ações que 

auxiliarão na resolução do problema. Essa ata 

deverá ser assinada por todos os componentes da 

mesa com o intuito de que todos se comprometam 

com a causa, firmando assim um compromisso de 

responsabilidade social com cada representante e 

morador da comunidade. 

Fonte: Autora. 

 

Todavia, ao se observar todo o processo dos 3MP é possível afirmar que à medida 

em que os educandos tiveram contato com as contradições, a concepção deles de mundo 

já não é mais a mesma. Ou seja, o nível de conscientização desses alunos já os possibilita 

um novo discurso, sendo este expresso por meio do pensamento (consciência) e da 

palavra (expressão do que se pensa). 

Em resumo, o que se pretende com a dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos, 

é a partir de um conjunto de pequenas ações possibilitar aos educandos e educadores a 

oportunidade de pensar sobre a sua realidade, buscar ferramentas que o auxiliam a refletir 

a partir de um viés científico sobre a sua condição como sujeitos e, por fim, transformar 

a sua realidade e a do contexto no qual estão inseridos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo teve como objetivo investigar potencialidades das perspectivas 

vygotskyana e freireana em propostas didático-pedagógicas de Ensino de Ciências, tendo 

como referência o processo de humanização pautado na relação dialética homem-mundo 

Essa investigação partiu da hipótese de que trabalhar com problemas significativos com 

os estudantes pode contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo e na formação de um 

sujeito consciente e crítico, capaz de tomar decisões acerca das situações sociais e 

históricas, em que vive.  

Questionaram-se, inicialmente, quais ideias de Vygotsky têm sido utilizadas em 

teses e dissertações da área de Educação em Ciências, produzidas no contexto brasileiro. 

Concluindo-se que os conceitos vygotskyanos mais utilizados pelos pesquisadores da área 

eram a Interação (37%), Mediação (23%) e Zona de Desenvolvimento Proximal (8%). 

Além disso, o levantamento permitiu evidenciar que a maioria das DT, que se referenciam 

em Vygotsky, produzidas no período de 1991-2016, estão localizadas nas Regiões 

Sudeste e Sul, e o nível de ensino que mais tem sido foco de estudo é o Ensino Médio, 

sobretudo quando o foco é planejar ou implementar práticas didático-pedagógicas. Outro 

resultado a ser ressaltado são os referenciais que os pesquisadores em Educação em 

Ciências têm utilizado em seus estudos, quais sejam: Ausubel, Bakhtin, Piaget, Mortimer, 

entre outros.  

Em resumo, a análise das DT publicadas no período de 1991-2016 possibilitou 

uma visão geral acerca dos conceitos vygotskyanos abordados nas pesquisas em 

Educação em Ciências no Brasil e dos referenciais mais utilizados em conjunto com a 

teoria de Vygotsky. Acerca destes referenciais, chama-se a atenção para a diversificação 

de autores que são citados numa mesma pesquisa em conjunto com Vygotsky, mesmo 

tendo bases epistemológicas distintas32, indicando uma possível limitação por parte dos 

pesquisadores em Educação em Ciências na escolha de seus referenciais. Constatou-se, 

também, um crescimento no número de trabalhos que citavam Freire e Vygotsky como 

referências dos estudos, o que sinaliza necessidade de se investigar as potencialidades das 

aproximações entre estes teóricos. 

                                                 
32 Um exemplo que pode ser mencionado é a presença de trabalhos que citam em seus resumos o Francis 

Bacon (pertence a uma corrente racionalista, que tem como foco apenas a objetividade) em conjunto com 

o Vygotsky (pertence a uma corrente marxista, que contempla uma conexão entre a subjetividade e a 

objetividade na busca pela entendimento das relações sujeito e objeto). 
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A aproximação teve como referência a teoria marxista, mais precisamente, o 

materialismo dialético de Marx, tendo em vista que segundo Lima Júnior, Ostermann e 

Rezende (2013), os pressupostos marxistas estão presentes na teoria vygotskyana, 

entretanto, não têm sido considerados nos trabalhos que utilizam das ideias de Vygotsky. 

Esta articulação, foi construída tendo como base o processo de humanização dos 

sujeitos, que concerne na ação intencional do homem sobre a natureza, visando a 

transformação de si e do meio no qual está inserido (GEHLEN, 2009). 

 Os construtos teóricos que emergiram desta aproximação foram denominados de 

Parâmetros Humanizadores constituídos pelos conceitos freireanos Problematização e 

Dialogicidade, os Elementos Significadores vygotskyanos Necessidades, Contradições, 

Colaboração e Imaginação e o método dialético marxista. Estes parâmetros foram 

elaborados tendo como foco o estabelecimento de uma Educação Humanizadora, ou seja, 

eles foram criados tanto para analisar como para embasar a elaboração uma proposta 

didático-pedagógica que tenham por finalidade a humanização dos sujeitos.  

A partir destes parâmetros, analisou-se como propostas didático-pedagógicas 

realizadas no Ensino de Ciências, que têm como referência relações entre Vygotsky e 

Freire, contribuem para um ensino voltado à humanização do sujeito. Neste contexto, 

observou-se que os estudos pouco utilizam dos conceitos de Vygotsky e Freire na 

proposta didática em si, mantendo esta discussão apenas nos capítulos de fundamentação 

teórica. Tal aspecto, refletiu no distanciamento dos trabalhos da perspectiva 

humanizadora discutida nesta dissertação. Além disso, é importante chamar a atenção 

para o cuidado que se deve ter ao escolher um referencial para o desenvolvimento de uma 

pesquisa, para que os pressupostos teórico-metodológicos sejam coerentes em todo o 

trabalho, visto que a não concordância da proposta pedagógica com os pressupostos 

selecionados induz a uma interpretação de que as atividades desenvolvidas em sala de 

aula não precisam ter nenhuma base teórica, o que é inadmissível em qualquer área de 

pesquisa. A não observância dos conceitos vygotskyanos e freireanos nas propostas de 

ensino, reafirmou a necessidade de se construir um exemplar de planos de aulas pautados 

nos Parâmetros Humanizadores. 

Este exemplar foi desenvolvido com base na relação dos 3MP com os Parâmetros 

Humanizadores. A partir desta relação, estabeleceram-se três dimensões do 

conhecimento: a ontológica (que tinha como foco principal o estudo da realidade dos 

educandos), a epistemológica (que consistia no estudo de conhecimentos que auxiliam na 

superação dos problemas provenientes da realidade) e a praxiológica (que tem como 
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elemento principal a ação do educando em vista de uma transformação social). Embora 

essa proposta tenha sido construída com base em um Tema Gerador, compreende-se que 

os 3MP articulados aos Parâmetros Humanizadores podem ser utilizados tanto numa 

perspectiva freireana, quanto fora dela, porém, deve-se prevalecer como objeto do 

conhecimento os problemas de primeira ordem, imbuídos de contradições sociais, pois 

são eles que colocarão esta busca por ser mais (dimensão ontológica) em movimento. 

Diante disso, é possível inferir que a dinâmica dos 3MP articulados aos 

Parâmetros Humanizadores vão além de uma metodologia de aula, pois consistem em 

mudança de posturas e concepções para além do que é ensinar e aprender. Por esta razão, 

pode-se admitir que para implementar essa nova proposta dos 3MP articulada aos 

Parâmetros Humanizadores é preciso que educadores tomem como bases filosóficas as 

dimensões Ontológica, Epistemológica e Praxiológica do conhecimento para que assim 

possam concretizar a educação humanizadora. 

A partir das discussões feitas desde o Capítulo 1 acerca das tendências das 

pesquisas que utilizam Vygotsky e depois sobre o que se tem discutido deste autor quando 

relacionado a perspectiva freireana, é possível observar que no decorrer das décadas as 

pesquisas foram se adaptando as demandas da época. No primeiro período (1991-2000) 

as pesquisas que utilizam Vygotsky estavam voltadas a compreender como os educandos 

aprendem, em seguida (2001-2016) em como ensinar a estes educandos e a partir da 

análise realizada nesta dissertação, a educação em ciências precisa focar em uma nova 

demanda, que seria o para que se ensinar determinado conteúdo, sendo que este para que 

deve sempre estar atrelado ao para quem e em qual contexto. Tal preocupação surge não 

apenas por conta de uma necessidade de aprendizagem cognitiva dos educandos, mas na 

formação crítica desses educandos. Esta preocupação se dá principalmente quando nos 

encontramos em um período em que se não houver resistências pode-se entregar a 

educação a um verdadeiro retrocesso, em que os educandos voltarão a ser vistos como 

tábula rasa, atendendo demandas de um viés neoliberal, em que a necessidade e 

importância das relações estabelecidas com o outro estão sendo trocadas por uma base 

individualista e competitiva, abrindo caminhos para o retorno de uma educação pautada 

no autoritarismo e não na liberdade e autonomia do sujeito (GADOTTI, 2016).  

Portanto, o exemplar de proposta didático pedagógica apresentado nesta 

dissertação vai além de uma necessidade na reconfiguração de aulas, tendo como objetivo 

a resistência ao modelo de educação divulgado e fomentado pelo advogado Miguel Nagib 

denominado de Programa Escola Sem Partido, que resultou na tramitação de alguns 
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projetos de lei como o PL 867/201533. Este Programa atende demandas previstas numa 

educação pautada na racionalidade técnica (que simboliza o retrocesso da Educação 

brasileira) e não numa perspectiva histórico-cultural, que tem como premissa a formação 

social dos sujeitos que são fomentadas a partir da interação estabelecida pelos mesmos 

(VYGOTSKY, 2007). Ou seja, a interação nessa perspectiva vygotskyana ela vai além de 

algo que possibilite a aprendizagem de conceitos cientificamente construídos, mas a 

necessidade do outro para que o indivíduo se constitua sujeito, fomentando assim a 

humanização desses sujeitos.  

Pretende-se em trabalhos futuros investigar as dimensões axiológicas e 

praxiológicas da mediação tendo como base o processo de humanização em Vygotsky e 

Freire, uma vez que este estudo pode potencializar ainda mais as etapas propostas na 

Aplicação do Conhecimento, pois possibilitará o entendimento da dimensão axiológica e 

praxiológica do problema significativo, que no caso é o mediador de primeira ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 O Projeto de Lei com a autoria do Deputado Izalci tem como objetivo a inclusão do “Programa Escola 

Sem Partido”, entre as diretrizes e bases da educação nacional. 
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