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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo teorias de aprendizagem e suas implicações no 

processo de ensino e de aprendizagem de matemática. Além disso, este estudo é motivado pela 

busca de elementos característicos de uma teoria de aprendizagem e pela análise se há consenso 

na comunidade de pesquisadores da área sobre estes elementos constituintes das teorias. É 

inegável a importância das teorias de aprendizagem para o desenvolvimento de diversos 

elementos do processo educacional na escola contemporânea. Não é diferente no caso particular 

da Educação Matemática. Há uma quantidade considerável de pesquisas envolvendo teorias de 

aprendizagem e suas implicações para a prática da sala de aula. Cada uma delas persegue 

diferentes objetivos e enfatiza diferentes aspectos da aprendizagem.  De certo modo, até mesmo 

o que é aprendizagem em si varia de uma teoria para outra. Neste sentido, este trabalho 

constitui-se em uma apresentação e análise das semelhanças e diferenças entre algumas teorias 

em voga na Educação Matemática, com atenção particular aos conceitos fundamentais da The 

Theory of Knowledge Objectification ou, simplesmente, theory of objectification (Teoria da 

Objetificação) e da Pedagogia Freireana e suas implicações para a aprendizagem dos 

indivíduos. Devido ao cunho teórico da pesquisa e a extensa produção de artigos, livros, 

dissertações e teses sobre estas duas teorias optamos pela metodologia da pesquisa bibliográfica 

no qual a leitura é a ferramenta principal para análise e interpretação dos dados. Por fim, nossa 

tese concentra-se no fato de que teorias de aprendizagem podem diferir entre si tanto de modo 

estrutural quanto de modo conceitual. Por diferença estrutural, entendemos que noções 

fundamentais de uma teoria não obrigatoriamente existem ou são consideradas em outra teoria; 

ou, quando são consideradas, podem ter ou não a mesma relevância. Por distinção conceitual, 

entendemos mesma formulação verbal com significados distintos nas teorias concorrentes. 

Mesmo assim, teorias podem guardar semelhanças significantes em suas noções fundamentais.  

 

 

Palavras-Chave: Teoria da Objetificação. Teorias de Aprendizagem em Matemática. 

Pedagogia Freireana. Elementos de uma teoria de aprendizagem. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work has as object of study theories of learning and their implications for the process of 

teaching and learning of mathematics. It is motivated by the search for characteristic elements 

of a theory of learning and, also, by the analysis of the possible consensus in the researcher’s 

community of the area regarding the elements that constitute these theories. We cannot deny 

the importance of the Learning Theories for the development of various elements of the 

educational process in contemporary schools – it is not different either in the case of 

Mathematics Education. There is a considerable amount of research involving Learning 

Theories and their implications for practicing in classroom, each one of them, we can say, 

pursues different objectives and emphasizes different aspects of learning. In a certain way, even 

the definition of learning itself varies from one theory to another. In this sense, this work is a 

presentation and analysis of the similarities and differences between some theories in 

Mathematics Education, with special attention to the fundamental concepts of The Theory of 

Knowledge Objectification or, simply, Theory of Objectification, and to Paulo Freirean 

Pedagogy within its implications for the learning process. Because of the theoretical nature of 

this research – and the extensive list of articles, books, dissertations about the theories here 

involved – we have decided for a bibliographical research in which the act of reading is the 

main tool for analysis and interpretation of data. Finally, our thesis focuses on the fact that 

learning theories can differ both as a structural manner conceptual mode. For structural 

difference we understand that fundamental notions of a theory does not necessarily exist or are 

considered another theory; or, when considered may have or not the same importance. On the 

conceptual distinction we understand same verbal formulation with different meanings in 

competing theories. Still, theories can save significant similarities in their basic concepts. 

 

Keywords: Theory of Objectification. Learning Theories in Mathematics. Freirean Pedagogy. 

Elements of a Learning Theory. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio las teorías de aprendizaje y sus implicaciones 

en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas. Además de eso, este estudio 

es motivado por la búsqueda de elementos característicos de una teoría de aprendizaje y por el 

análisis si hay consenso en la comunidad de investigadores del área sobre estos elementos 

constituyentes de las teorías. Es innegable la importancia de las teorías de aprendizaje para el 

desarrollo de diversos elementos del proceso educacional en la escuela contemporánea. No es 

diferente en el caso particular de la Educación Matemática. Hay una cantidad considerable de 

investigaciones envolviendo teorías de aprendizaje y sus implicaciones para la práctica de la 

sala de clases. Cada una de ellas, persigue diferentes objetivos y enfatiza diferentes aspectos 

del aprendizaje. De cierto modo, hasta mismo lo que es aprendizaje en sí, varía de una teoría 

para otra. En este sentido, el presente trabajo se constituye en una exposición y análisis de las 

semejanzas y diferencias entre algunas teorías en moda en la Educación Matemática, con 

atención particular a los conceptos fundamentales de la The Theory of Knowledge 

Objectification o, simplemente, theory of objectification (Teoría de la Objetivación) y de la 

Pedagogía Freireana y sus implicaciones para el aprendizaje de los individuos. Debido a la 

índole teórica de la investigación y la extensa producción de artículos, libros, disertaciones y 

tesis sobre estas dos teorías, optamos por la metodología de la investigación bibliográfica en la 

cual la lectura es la herramienta principal para análisis e interpretación de los datos. Por fin, 

nuestra tesis se centra en el hecho de que las teorías de aprendizaje pueden diferir tanto como 

un modo conceptual de manera estructural. Por diferencia estructural, entendemos que las 

nociones fundamentales de una teoría no necesariamente existen o son considerados otra teoría; 

o, si se considera, pueden tener o no la misma importancia. Sobre la distinción conceptual que 

entendemos hay la misma formulación verbal con diferentes significados en las teorías de la 

competencia. Aún así, las teorías pueden ahorrar importantes similitudes en sus conceptos 

básicos. 

 

Palabras clave: Teoría de la Objetivación. Teorías de Aprendizaje en Matemáticas. Pedagogía 

Freireana. Elementos de una Teoría de Aprendizaje. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra teoria em si carrega muitos significados desde os mais banais até os mais 

especializados e estritos. De modo geral, assumimos o termo teoria como sendo um conjunto 

de leis, enunciados, definições, pressupostos que se propõem, em seu conjunto, explicar um 

fenômeno. Neste texto, iremos utilizar o termo teoria no sentido em que a ele é dado na 

expressão teoria de aprendizagem, o conjunto de formulações e princípios que procuram dar 

conta do fenômeno da aprendizagem. 

No que se refere à explicação e estudo do fenômeno aprendizagem, existem diferentes 

teorias (concepções teóricas, abordagens teóricas ou marcos teóricos, etc.) de aprendizagem. 

Cada uma delas enfatiza diferentes aspectos da aprendizagem e, cada uma, persegue diferentes 

objetivos na aprendizagem.  De certo modo, até mesmo a ideia do que é aprendizagem em si 

varia de uma teoria para outra. Até certo ponto, essas diferenças se voltam para aspectos 

particulares do problema multidimensional da aprendizagem e estes aspectos refletem 

diferenças essenciais nas premissas acerca da natureza do conhecimento, do papel dos 

indivíduos envolvidos e, consequentemente, sobre o que realmente influencia o processo de 

aprendizagem. 

De modo geral, teorias de aprendizagem procuram respostas para pelo menos quatro 

questões principais: (1) Quem são os sujeitos de aprendizagem? (2) Por que estes sujeitos 

aprendem? (3) O que eles aprendem? e (4) Como é que eles aprendem? (ENGESTRÖM, 2009). 

Tal preocupação com o fenômeno da aprendizagem também se reflete na Educação 

Matemática. Várias pesquisas envolvem diretamente teorias sobre o ensino e a aprendizagem 

de matemática. Inumeráveis são as contribuições de filósofos, sociólogos, psicólogos, 

antropólogos e educadores na criação e no desenvolvimento de uma variedade de teorias 

contemporâneas de aprendizagem em Educação Matemática.  

O fruto do incessante trabalho destes pesquisadores concretiza-se em diversas teorias. A 

saber, a Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau, o Construtivismo Radical de Ernest 

von Glasersfeld, o Construtivismo Social de Paul Ernest, o Enfoque Onto-semiótico do 

Conhecimento de Juan Godino, os Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval, 

a Atividade Orientadora de Ensino de Manoel Oriosvaldo de Moura, a Educação Matemática 

Crítica de Ole Skovsmose, entre outras. 

Em meio às concepções teóricas emergentes na Educação Matemática encontra-se a The 

Theory of Knowledge Objectification (ou simplesmente Theory of Objectification) decorrente 
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das pesquisas de Luis Radford. De caráter sociocultural e acentuadamente semiótica1, uma das 

características principais desta teoria reside em tratar o ensino-aprendizagem como um processo 

único no qual toda atividade humana é mediada por artefatos, signos e práticas culturais 

constituídas historicamente. 

Antes de mais considerações sobre o trabalho desenvolvido, no qual a Theory of 

Objectification ocupa foco central, parece-nos salutar apresentar a opção em denominar tal 

teoria como Teoria da Objetificação no decorrer do texto. Nas palavras do próprio idealizador 

da Theory of Objectification, 

 

The term objectification has its ancestor in the word object, whose origin 
derives from the Latin verb obiectare, meaning “to throw something in the 

way, to throw before” (Charleton, 1996, p. 550). The suffix – tification comes 

from the verb facere meaning “to do” or “to make” (Charleton, 1996, p. 311), 
so that in its etymology, objectification becomes related to those actions aimed 

at bringing or throwing something in front of somebody or at making 

something visible to the view. (RADFORD, 2003a, p. 40, grifos do autor). 

 

Apesar da palavra objectification possuir vários significados2, o autor explica a 

etimologia da palavra objectification como derivada da palavra objeto e como junção de object 

+ tification significando, a grosso modo, quando algo se faz objeto ou torna-se visível para 

alguém. Tal significado é corroborado pela conotação de objectification como um processo:  

“a transformation of cultural objective knowledge into an object of consciousness.” 

(RADFORD, 2013a, p. 25). 

A este entendimento agregamos um dos significados utilizados na filosofia: 

 

Segundo Hartmann, este termo significa "tornar-se objeto para um sujeito" e 
define a natureza do conhecimento. A Objetificação é o contrário de 

objetivação: esta é a transformação de algo subjetivo em objetivo, enquanto a 

Objetificação exprime o processo pelo qual um objeto independente do sujeito 
torna-se objeto de conhecimento. (ABBAGNANO, 2007, p. 721). 

 

  Ainda, o Novo Dicionário da Língua Portuguesa denota a palavra objetificação como 

derivada de objetificar e o sentido etimológico da palavra objetificar como “objeto + i + ficar” 

(FERREIRA, 1986, p. 1208). Deste modo, a utilização da palavra objetificação em tradução à 

palavra objectification parece-nos coerente uma vez que além dos argumentos apresentados, a 

                                                             
1 Teoria com forte enfoque na utilização dos signos e seus significados. 
2 Detalhes em Longman Exams Dictionary publicado por Pearson Education Limited (2006), International 

Dictionary of English publicado pela University of Cambridge (1996), Houaiss, Villar e Franco (2009) e Radford 

(2014). 
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Teoria da Objetificação tem raízes na Educação Matemática e, consequentemente, trata de 

aspectos referentes à aprendizagem da matemática. Logicamente, entre estes aspectos, discutir 

sobre a natureza dos objetos matemáticos e como se dá o acesso a eles não é um problema 

estranho. 

 Portanto, para os devidos fins desta pesquisa, a Theory of Objectification será 

denominada de Teoria da Objetificação pois trata dos objetos do conhecimento e suas relações 

com a aprendizagem dos indivíduos. Em outras palavras, um dos objetivos da Teoria da 

Objetificação é explicar a maneira como os alunos conscientizam-se dos significados dos 

objetos culturais constituídos historicamente. 

 Uma vez esclarecida a opção por denominarmos a Theory of Objectification por Teoria 

da Objetificação, voltemos nossa atenção para as seguintes questões de pesquisa: Quais os 

elementos característicos de teorias de aprendizagem em Educação Matemática? Há 

consenso sobre os elementos constituintes destas teorias?  

Em busca de respostas para estas questões, deparamo-nos com um vasto quadro teórico 

das pesquisas em Educação Matemática. Tal situação e nossa condição como professor de 

matemática fez surgir em nós a necessidade de se conhecer mais profundamente algumas teorias 

que lidam diretamente com a aprendizagem dessa disciplina. Nesse aspecto, nosso trabalho 

constitui-se em estudo que traz aproximações de algumas teorias de aprendizagem de 

matemática tomando como parâmetro a Teoria da Objetificação. 

Portanto, no sentido de apropriar-se de aspectos fundamentais sobre teorias de 

aprendizagem, o objetivo geral desta pesquisa é comparar conceitos-chave3 em diferentes 

teorias na Educação Matemática utilizando como parâmetro a emergente Teoria da 

Objetificação.  

Para isso, tal objetivo se subdivide nos seguintes objetivos específicos: (1) Compreender 

as principais características de uma teoria de aprendizagem; (2) Analisar algumas teorias 

fundamentais para a Educação Matemática; (3) Compreender e analisar a Teoria da 

Objetificação enquanto teoria de aprendizagem; (4) Explicitar as características do processo de 

ensino e aprendizagem de matemática decorrente da Teoria da Objetificação e (5) Analisar 

semelhanças e diferenças da Teoria da Objetificação com outras teorias de aprendizagem em 

voga na Educação Matemática, em particular, a Pedagogia Freireana. 

                                                             
3 Alguns conceitos-chave das teorias de aprendizagem são os conceitos de ensino, aprendizagem, além de aspectos 

como os papéis do aluno, do professor e como tal teoria se aplica em sala de aula. 
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Devido à quantidade de artigos e livros disponibilizados diretamente pelo idealizador da 

Teoria da Objetificação, utilizada como parâmetro, optamos por desenvolver o estudo, de 

caráter teórico, através da pesquisa bibliográfica, pois tal metodologia  

 

é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos, livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de 

dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 
devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem 

pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 

estudos analíticos constantes do texto. (SEVERINO, 2007, p. 122). 

 

Ou seja, a metodologia de pesquisa bibliográfica tem como principal característica o fato 

de que a coleta de dados é realizada na própria bibliografia sobre o tema a ser investigado. 

Ressalta-se que na metodologia citada “a leitura, para análise e interpretação dos dados, é a 

atividade específica em todo o processo.” (TOZONI-REIS, 2009, p. 26). 

Este trabalho tem como proposta destacar as principais caraterísticas da Teoria da 

Objetificação e da Pedagogia Freireana, enunciá-las e analisar semelhanças e diferenças entre 

estas teorias de aprendizagem. A tese preliminar a ser exibida no presente estudo é que teorias 

de aprendizagem podem diferir entre si tanto de modo estrutural quanto de modo conceitual. 

Por diferença estrutural, entendemos que noções fundamentais de uma teoria não 

obrigatoriamente existem ou são consideradas em outra teoria; ou, quando são consideradas, 

podem ter ou não a mesma relevância. Por distinção conceitual, entendemos a mesma 

formulação verbal com significados distintos nas teorias concorrentes. Mesmo assim, teorias 

podem guardar semelhanças significantes em suas noções fundamentais. 

O resultado de tal pesquisa é apresentado em seis capítulos assim distribuídos: o primeiro 

capítulo é introdutório onde explicitamos a nossa opção pela tradução da denominação da 

Theory of Objectification, além de aspectos sobre as questões de pesquisa, os objetivos, a 

metodologia utilizada e a tese em si. No segundo capítulo, tecemos considerações sobre teorias 

de aprendizagem, seus elementos constituintes, seu papel em sala de aula e sobre a diversidade 

de teorias na Educação Matemática. 

Já no terceiro capítulo, ponderamos sobre algumas teorias fundamentais para as pesquisas 

em Educação Matemática, com particular atenção à epistemologia genética piagetiana e à teoria 

histórico-cultural vygotskiana. Ainda apresentamos pontos relevantes da Pedagogia Freireana 
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essenciais ao desenvolvimento desta pesquisa e algumas relações das concepções de Freire com 

as ideais de Piaget e Vygotski4. 

A seguir, no quarto, apresentamos e analisamos as principais características da Teoria da 

Objetificação e sua articulação em torno de cinco conceitos relacionados entre si. A saber, (1) 

o conceito psicológico de pensamento; (2) o conceito sociocultural de aprendizagem; (3) o 

conceito ontológico de objetos matemáticos; (4) o conceito epistemológico de sistemas 

semióticos de significação cultural; e (5) o conceito semiótico-cognitivo de objetivação e seu 

par, a subjetivação. (RADFORD, 2006, 2008a). 

No quinto capítulo, apresentamos a concepção de teoria como um sistema interligando 

princípios teóricos, metodologia e questões de pesquisa e a caracterização, neste sentido, tanto 

da Teoria da Objetificação quanto da Pedagogia Freireana.  Também, apresentamos e 

analisamos outros aspectos inerentes a estas duas teorias, tais como: o enfoque cultural, a 

mediação semiótica, a conscientização e a objetificação/subjetificação e o papel de professor e 

aluno na visão de ambas. Concluímos este trabalho apresentando nossas considerações finais 

sobre o estudo e implicações ou desdobramentos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 A grafia do sobrenome do pesquisador aparece de acordo com as respectivas referências consultadas. 
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2 TEORIAS DE APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Teorias são essenciais em qualquer área da ciência contemporânea na geração de novos 

conhecimentos, no questionamento e na verificação de conhecimentos existentes. Não é 

diferente no campo educativo. Em toda ação educacional, em toda ação de pesquisa, há uma 

teoria, ainda que implícita (CHALMERS, 1993). Existe teoria em todo o processo educacional 

mesmo que ela não apareça explicitamente. 

Nas últimas décadas, a Educação Matemática vem se consolidando como campo 

científico devido, entre outros fatores, ao desenvolvimento de várias pesquisas envolvendo 

diretamente teorias sobre o ensino e a aprendizagem de matemática5.  

Porém, mesmo com essa diversidade de teorias ainda não nos parece claro como 

caracterizar uma teoria de aprendizagem, como elas funcionam, como são desenvolvidas, em 

que se baseiam e quais seus papeis no ensino e na aprendizagem da matemática.  

Mesmo conscientes da importância das teorias para a geração e a consolidação de 

conhecimentos, não há consenso sobre o seu conceito. Diversos pesquisadores 

contemporâneos6 apresentam suas concepções sobre as questões: “O que são exatamente teorias 

e para que precisamos delas?” (PREDIGER; BIKNER-AHSBAHS; ARZARELLO, 2008, p. 

167, tradução nossa). Neste capítulo, apresentamos algumas considerações sobre o que seja 

teoria, sobre teorias de aprendizagem, sobre a variedade de teorias de aprendizagem em 

matemática na atualidade e como as teorias chegam (ou não) em sala de aula. 

 

2.1 Teoria: uma noção geral 

 

Apesar da palavra teoria ser originária do grego theoria, denotando consideração ou 

especulação (CUNHA, 1982; ABBAGNANO, 2007), nos dias atuais seu significado envolve-

se na diversidade de opiniões, ideias, concepções de variados pesquisadores em diferentes 

culturas. No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa o verbete teoria aparece como 

 

1. Conjunto de regras ou leis mais ou menos sistematizadas aplicadas a uma 

área específica. 2. Conhecimento especulativo, metódico e organizado de 

caráter hipotético e sintético. 3. Doutrina ou sistema resultantes dessas regras 
ou leis. 4. Conjunto sistematizado de opiniões e ideias sobre um dado tema. 

(HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2009, p. 1829). 

                                                             
5 Alguns exemplos estão em Bosch (2006), Pitta-Pantazi e Philippou (2007), Durand-Guerrier, Soury-Lavergne e 

Arzarello (2010), Pytlak,  Rowland e Swoboda (2011) e Ubuz, Haser e Mariotti (2013). 
6 Por exemplo, Godino (1999), Niss (2007), Radford (2008b). 
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Para o Dicionário Básico de Filosofia o termo teoria apresenta dois significados. O 

primeiro, refere-se à teoria como “conhecimento especulativo, abstrato, puro, que se afasta do 

mundo da experiência concreta, sensível. Saber puro, sem preocupação prática.” (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2001, p. 183). Nesse sentido, teoria opõe-se não somente à prática, mas a 

qualquer atividade que não objetive a contemplação7. Abbagnano (2007) afirma que esse é o 

significado que o termo teoria apresentou na Grécia Antiga. Em outro sentido, o mesmo 

dicionário apresenta teoria como 

 

Modelo explicativo de um fenômeno ou conjunto de fenômenos que pretende 
estabelecer a verdade sobre esses fenômenos. Conjunto de hipóteses 

sistematicamente organizadas que pretende, através de sua verificação, 

confirmação, ou correção, explicar uma realidade determinada. (JAPIASSÚ; 
MARCONDES, 2001, p. 183). 

 

Ou seja, em termos atuais, pode-se afirmar que teoria é um conjunto de princípios 

básicos que se constituem em instrumento científico adequado à investigação e, principalmente, 

na explicação de fenômenos. Esta concepção de teoria se aproxima do seu significado como 

conceito científico ou como parte fundamental da ciência contemporânea presente nas diversas 

áreas do conhecimento. 

Aparentemente, atribuir um único significado para o termo teoria não é uma tarefa fácil. 

Este significado assume várias conotações que podem ser interpretadas como sistemas de 

conhecimentos abstratos, base para determinada práticas particulares, explicações para 

determinados fenômenos, pode-se até compreender como uma construção baseada e conectada 

de conceitos formais. 

Independente das diversas concepções sobre o conceito de teoria, não se pode negar a 

sua importância principalmente nas pesquisas. Aparentemente, no meio científico há consenso 

de que as teorias são fundamentais em diferentes níveis. Primeiramente, qualquer observação 

ou opinião sobre algo é impregnada de teoria. Isso significa que elas fornecem a linguagem 

necessária para interpretar e argumentar sobre fenômenos empíricos e para se extrair conclusões 

relativas a estes fenômenos.  

Por outro lado, as teorias servem para direcionar a escolha de problemas de investigação, 

de métodos adequados de coleta e tratamento dos dados e, especialmente, para como os 

resultados são interpretados e mais tarde integrados – ou não – em argumentos mais refinados 

                                                             
7 No sentido de conhecimento abstrato, ideal, sem fins práticos. 
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da construção teórica. Ou seja, teorias são fundamentais para validar novos conhecimentos, 

integrando-os aos conhecimentos prévios e legitimando-os através de procedimentos 

metodológicos aceitos no meio científico (GODINO, 1999). Assim, teorias se destacam como 

um dos elementos essenciais no processo de pesquisa (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Processo de pesquisa 

 

 

Fonte: Adaptação a partir de Godino, J. (1999, p. 197). 

 

 

Neste caso, as teorias, enquanto componentes da arte de fazer ciência, se constituem 

como ponto de partida e de chegada no processo cíclico investigativo. Em outras palavras, as 

teorias são necessárias por que funcionam como provedoras de modelos conceituais e de 

organização dos dados com o propósito de classificá-los, interpretá-los e reconstruí-los, caso 

necessário. Além disso, as teorias desempenham o papel fundamental de proporcionar 

orientação metodológica para o conhecimento do mundo ao redor e, consequentemente, para a 

geração de novos conhecimentos. 

De modo geral, teorias são imprescindíveis ao desenvolvimento científico, pois 

permitem identificar um problema e planejar maneiras para solucioná-lo, além de proporcionar 

meios para como se obter ciência da realidade cotidiana, vivencial. Elas orientam os caminhos 

a seguir na incessante viagem humana na busca por respostas. 
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2.2 A diversidade de teorias em Educação Matemática 

 

Como mencionado, teorias são essenciais em qualquer área científica contemporânea na 

geração de novos conhecimentos, no questionamento e na verificação dos existentes. Não é 

diferente no campo particular da Educação Matemática. A variedade de pesquisas nessa área 

vem construindo conhecimentos relativos à produção de referenciais teóricos, modelos e 

ferramentas para auxiliar o processo de aprendizagem de matemática. 

A tentativa de tornar a Educação Matemática um campo de pesquisas científicas 

emergiu com a importância de se desenvolver teorias na área. Certamente, um pioneiro neste 

propósito foi Hans-Georg Steiner. Ele não só interveio no debate científico, mas também 

desempenhou um papel ativo na organização da Educação Matemática enquanto campo de 

conhecimentos. Um de seus empreendimentos em favor desta ideia foi a fundação do grupo 

internacional Theories in Mathematics Education integrante da Conference of the International 

Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Desde a década de 1970, diversas 

teorias foram desenvolvidas e, simultaneamente, um debate teve lugar sobre a natureza e o 

papel das teorias neste campo de pesquisa (LABORDE, 2007).  

O artigo de Steiner (1987) intitulado Philosophical and Epistemological Aspects of 

Mathematics and their Interaction with Theory and Practice in Mathematics Education é 

considerado um dos marcos para o desenvolvimento de teorias sobre aprendizagem da 

matemática (TÖRNER; SRIRAMAN, 2007). Nele, o autor aponta que teorias epistemológicas 

e posições filosóficas sempre influenciaram, e continuarão influenciando, ideias, princípios, 

desenvolvimento de currículos, metodologias de ensino, como também, o trabalho teórico e as 

pesquisas empíricas relacionadas com o processo de aprendizagem de matemática. 

Por volta do final do século XX, as teorias em Educação Matemática já protagonizavam 

inúmeros trabalhos na comunidade internacional de pesquisadores. O trabalho apresentado por 

Sierpinska e Lerman (1996) sobre as várias teorias que existiam – ou estavam em 

desenvolvimento – é um exemplo disso. Vale destaque também, a coletânea de artigos editado 

por Sierpinska e Kilpatrick (1998) para a International Commission on Mathematical 

Instruction (ICMI). Neste trabalho, os artigos enfocam uma série de importantes questões 

teóricas relativas aos objetivos, aos objetos, às questões teóricas específicas e aos resultados da 

investigação em Educação Matemática. 

Na primeira década deste novo milênio, a comunidade internacional de pesquisadores 

em Educação Matemática iniciou um debate mais apurado sobre as múltiplas e divergentes 

teorias na área e, consequentemente, traçar possíveis rumos. O debate intensificou-se nos 
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grupos de trabalho do Congress of the European Society for Research in Mathematics 

Education (CERME) desde 2005, na publicação de edições especiais, exclusivamente sobre 

teorias, de revistas como a Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM – The International 

Journal on Mathematics Education) em 2006 e 2008 e, também, através da organização de mais 

um fórum específico sobre o tema (BIKNER-AHSBAHS et al., 2010) na 34th Conference of 

the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 34).  

Ainda nessa época, é publicado o livro Theories of Mathematics Education: Seeking 

New Frontiers editado por Sriraman e English (2010) sintetizando o passado e as perspectivas 

futuras das teorias proeminentes na Educação Matemática. Há, no ICME, um grupo de 

discussões sobre a noção e o papel da teoria na pesquisa em Educação Matemática. A 

justificativa apresentada pelo grupo no ICME 11 para a existência de tal grupo, é que 

 

Noções e conceitos de teoria desempenham papeis fundamentais na 

investigação em educação matemática, como fazem em qualquer modalidade 

acadêmica ou científica. Em uma verificação mais próxima, a noção, o 
conceito e a natureza do que é chamado de "teoria" em tais pesquisas são 

muito variadas de fato, como são as funções, usos e implicações das teorias 

empregadas na pesquisa em educação matemática. Em outras palavras, o 

termo "teoria" não tem um significado universal em nosso campo. Além disso, 
as teorias concretas postas em prática no que diz respeito à educação 

matemática são originárias de várias disciplinas diferentes, muitas dos quais 

são externas à própria pesquisa em educação matemática. (ASSUDE et al., 
2008, p. 338, grifos dos autores, tradução nossa). 

 

 Além dos autores enfocarem a importância das teorias nas pesquisas, eles também 

ressaltam que a variedade de teorias aliada a ideais epistemológicos e metodológicos, bem como 

em pensamentos filosóficos sobre a natureza e a finalidade da educação, da matemática e da 

Educação Matemática, faz com que diferentes perspectivas teóricas sejam uma realidade, 

principalmente as que enfocam o ensino e a aprendizagem de matemática.  

Consultando os anais de diversos eventos internacionais da comunidade de educadores 

matemáticos, pode-se notar também que as teorias de aprendizagem são uma das peças 

fundamentais na Educação Matemática.  Analisando os anais do Seminário Internacional de 

Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM), percebe-se que, apesar de não haver grupo de 

trabalho (GT) específico sobre teorias de aprendizagem, estas (teorias) participam de modo 

implícito. Em todos (ou quase todos) trabalhos apresentados, alguma teoria educacional 

concorre fazendo o papel de fundamento teórico de dada investigação.   

Os trabalhos dos anais dos últimos SIPEM denotam uma variedade de teorias de 

aprendizagem tomadas como fundamento teórico nas investigações. Algumas delas são: os 
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registros de representação semiótica do Raymond Duval, a teoria dos campos conceituais de 

Gérard Vergnaud, os modelos de campos semânticos de Rômulo Lins, a aprendizagem 

significativa de David Ausubel, a teoria das situações didáticas do Guy Brousseau, a 

ontosemiótica de Juan Godino, a teoria da objetificação do conhecimento de Luis Radford. 

Não é diferente nos encontros do Congress of the European Society for Research in 

Mathematics Education (CERME). Em 2005, criou-se o grupo de trabalho Different theoretical 

perspectives and approaches in research in mathematics education para discutir como as 

teorias influenciam as pesquisas e a prática em Educação Matemática. No CERME 5 realizado 

em 2007 foram identificadas 16 abordagens teóricas distintas (apontadas na Figura 2) 

fundamentando investigações em Educação Matemática. 

 

 

Figura 2 - Teorias discutidas no GT 11 do CERME 5 

 
Fonte: Arzarello, F. et al (2007, p. 1618). 

 

 

Logo, ao se considerar os fatores que caracterizam uma teoria de aprendizagem (objeto 

de pesquisa, condições, métodos, objetivos, etc.) e se juntarmos a estes as questões de pesquisa 

e a heterogeneidade das forças culturais, sociais e políticas, não haverá surpresas quanto a 

variedade de teorias na área da Educação Matemática. 
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Assim sendo, explicitamente ou não, as teorias contemporâneas de aprendizagem em 

Educação Matemática se enquadram em uma diversidade de perspectivas teóricas (Figura 3) e 

têm como alicerce outras teorias consolidadas (não necessariamente teorias educacionais)8, com 

bases filosóficas bem definidas, motivo de inúmeros estudos e discussões em diversas 

comunidades de pesquisadores. 

 

 

Figura 3 - Variedade de perspectivas teóricas em Educação Matemática 

 

Fonte: Bikner-Ahsbahs, A.; Prediger, S. (2006, p. 53). 

  

 

Nesse espectro de teorias ou perspectivas teóricas apontadas na Figura 3, denomina-se 

de abordagem sociocultural o conjunto de teorias apropriadas das ideias de Lev Vygotski e 

Alexei Leontyev com foco nas investigações relacionando à cultura com o desenvolvimento da 

mente humana. 

São várias as explicações sobre a presença de múltiplas teorias de aprendizagem em 

Educação Matemática. Uma delas, atribui a forte influência de forças culturais, sociais e 

políticas na heterogênea comunidade de pesquisadores na área. Outra explicação refere-se ao 

                                                             
8 É o caso, por exemplo, da teoria histórico-cultural de Vygotski e colaboradores e da epistemologia genética de 

Piaget abordadas posteriormente. 
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campo científico de modo geral. Para se admitir a Educação Matemática como uma área 

científica, assim como outras ciências, é necessário considerar o papel importante da construção 

de teorias e a função destas na pesquisa. Neste sentido, 

 

A maioria das teorias de investigação [sobre teorias de aprendizagem] em 

Educação Matemática convergem seu objeto de pesquisa em um ponto: é 

acerca de aspectos do ensino e aprendizagem da matemática. Mas diferem nas 
condições que são consideradas, como exatamente estas condições são 

conceituadas teoricamente, nos métodos utilizados para a geração dos 

resultados para a construção da teoria e em seus objetivos. (BIKNER-

AHSBAHS; PREDIGER, 2006, p. 52, grifos dos autores, tradução nossa). 

 

 Ou seja, ao se considerar os fatores que caracterizam uma teoria de aprendizagem na 

concepção destes autores: objeto, condições, métodos, objetivos e se juntar-se a estes as 

questões de pesquisa e a heterogeneidade das forças culturais, sociais e políticas, não é para 

haver surpresas quanto à diversidade de teorias na área da Educação Matemática. 

 Porém, mesmo dentro da comunidade de educadores matemáticos, as opiniões sobre a 

importância da diversidade de teorias na Educação Matemática são divergentes. Há grupos de 

pesquisadores que preconizam a diversidade como uma riqueza e há os que a criticam 

duramente. A opinião de Simon (2009) é que “Diferentes teorias nos permitem trabalhar em 

um conjunto diferente de problemas ou trabalhar o mesmo problema de formas diferentes.” (p. 

483, tradução nossa). Para ele, o trabalho realizado em diferentes níveis de organização (por 

exemplo, com um indivíduo ou pequenos grupos, na sala de aula, na escola, no sistema escolar) 

são necessários em Educação Matemática como são em outras áreas do conhecimento. Para 

trabalhar em diferentes níveis, diversas teorias muitas vezes são necessárias. 

Desse ponto de vista, quanto mais teorias consistentes estiverem disponíveis sobre 

determinado fenômeno, um amplo conjunto de explicações podem ser oferecidas. O uso de uma 

única teoria pode limitar desnecessariamente as observações realizadas e os tipos de explicações 

que podem ser geradas. A disponibilidade de várias teorias pressupõe o uso de várias estratégias 

de análise dos dados sobre uma mesma questão de pesquisa. São várias concepções distintas 

sobre um mesmo problema.  Dependendo da pesquisa, a união destas diferentes opiniões pode 

fornecer um conjunto amplo em estruturas que representem os fenômenos observados. 

Neste sentido, um exemplo é o trabalho de Sfard e McClain (2002). As autoras relatam 

uma experiência com seis pesquisadores9 de diferentes perspectivas teóricas cuja única 

característica comum era o foco em fatores socioculturais envolvidos na cognição. A tarefa de 

                                                             
9 Analúcia Schliemann, Paul Cobb, Ellice Forman, Ellen Ansell, Kay McClain e Geoff Saxe. 
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cada um deles consistia em examinar e explicar a função (ou as funções) dos artefatos em um 

mesmo conjunto de dados coletados em sala de aula10. Cada perspectiva particular contribuiu, 

a sua maneira, para a compreensão, no âmbito geral, dos dados em estudo. A finalidade deste 

esforço coletivo era apresentar e contrastar as distintas abordagens teóricas para mostrar que 

elas são complementares e não excludentes entre si. 

Em contrapartida, Arzarello et al. (2007) preferem enxergar a diversidade de teorias 

como um desafio à comunidade de pesquisadores em Educação Matemática pelas seguintes 

razões: os problemas de comunicação e os problemas de integração dos resultados. Segundo 

estes autores, a comunicação entre pesquisadores de diferentes referenciais teóricos, por vezes, 

pode dificultar o entendimento entre eles devido as suas diferentes origens, línguas e suposições 

implícitas nas teorias.  

Com relação à integração dos resultados, as diferentes perspectivas teóricas dos 

pesquisadores analisarão fenômenos empíricos a partir de diferentes perspectivas e, portanto, 

podem atingir resultados muito diferentes em seus estudos. O desafio seria então como proceder 

para que esses resultados fossem compreendidos em suas diferenças.  

Aparentemente, a solução para os dois problemas apontados por Arzarello et al. (2007) 

é desenvolver a comunicação entre as diversas teorias, o diálogo entre os pesquisadores, não 

em direção à unificação delas, mas a fim de lidar com a complexidade do ensino e da 

aprendizagem da Matemática. 

Em outro sentido, a comunicação entre as várias teorias pode auxiliar na compreensão 

das diferenças entre elas e, talvez, mais importante seria investigar os elementos responsáveis 

por essas diferenças. Assude et al. (2008) argumentam que essas diferenças talvez somente 

sejam melhor compreendidas em termos de pressupostos teóricos relacionados diretamente a 

diferenças nas perspectivas epistemológicas e nos princípios cognitivos e ontológicos que estas 

teorias adotam. Os autores ainda defendem que 

 

Se a educação matemática visa crescer como uma disciplina científica, deve 
desenvolver o trabalho teórico, a fim de lidar com os problemas de ensino e 

aprendizagem de uma forma sistemática e científica. Agora, esta é uma 

posição bastante óbvia, amplamente compartilhada. O problema é que as 

formas de desenvolver o trabalho teórico, e sua autonomia ou dependência de 
teorias elaboradas em outras disciplinas, tem sido bastante controversa desde 

o nascimento da educação matemática como uma disciplina científica. 

(ASSUDE et al., 2008, p. 349, tradução nossa). 

 

                                                             
10 Os dados foram coletados em um experimento conduzido por Paul Cobb, Kay McClain e Koeno Gravemeijer 

em uma classe de alunos da sétima série na introdução ao estudo das estatísticas. 
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Portanto, o trabalho teórico é primordial para desenvolver e consolidar qualquer área do 

conhecimento. Mesmo que este trabalho tenha raízes em outras áreas do conhecimento, as 

teorias e, eventualmente, as diferenças entre elas influenciam diretamente as múltiplas 

perspectivas dos diversos pesquisadores para apoiar melhorias no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática em contextos variados, na natureza dos fenômenos investigados 

e nas formas de produção do conhecimento. 

  

2.3 As teorias de aprendizagem em sala de aula 

 

Assim como há diversas opiniões ou concepções sobre o que seja uma teoria, também 

são inúmeras as ideias para se caracterizar uma teoria de aprendizagem. De modo geral, elas se 

preocupam com a relação entre os sujeitos (aluno e professor), o conteúdo (ou o currículo) a 

ser aprendido e como se dá o ensino e a aprendizagem. 

Para Moreira (2011), de modo geral, teorias são tentativas de sistematização de áreas do 

conhecimento; são maneiras particulares de enxergar o mundo, de explicar observações, de 

prever como determinados fenômenos se comportarão, de resolver problemas. Assim, para este 

autor, teorias de aprendizagem são “tentativas de interpretar sistematicamente, de organizar, de 

fazer previsões sobre conhecimentos relativos à aprendizagem.” (ibidem, p. 19). Em síntese, 

estas teorias tentam explicar o que é aprendizagem, como ela funciona e porque funciona. 

Apesar da diversidade de teorias de aprendizagem em Educação Matemática, ainda não 

se pode garantir a presença delas na prática pedagógica do professor em sala de aula. Porém, se 

estas teorias chegam à sala de aula, por que na prática elas parecem iguais? Por que a aula do 

professor de matemática é, aparentemente, sempre tradicional?  

As respostas não são simples. Porém, não se pode negar a importância das teorias de 

aprendizagem e suas implicações para a prática, tanto pedagogicamente no ensino e na 

aprendizagem da matemática, quanto na realização de pesquisas educacionais. Com relação às 

pesquisas, vale ressaltar o estudo apresentado por Sfard (2005) com pesquisadores educadores 

matemáticos, com objetivo de que cada participante avaliasse o impacto de sua pesquisa, de 

modo geral, sobre a prática em sala de aula. Entre estas questões, destaca-se a seguinte: “Você 

acha que seu trabalho teve ou vai ter, um impacto real sobre a prática da educação matemática?” 

(ibidem, p. 395, tradução nossa). Foram 74 respondentes distribuídos conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Pesquisa sobre o impacto das pesquisas para a prática pedagógica 

Local 
Quantidade de 

respondentes 

Europa 28 

América do Sul 15 

Ásia 14 

América do Norte 9 

África 5 

Austrália e Nova Zelândia 3 

Fonte: Sfard, A. (2005, p. 396). 

 

 

A maioria dos participantes (55%) esperava influenciar a prática docente. Para a autora, 

não foi surpreendente a intenção de fazer a diferença na prática docente, pois, durante muito 

tempo, acreditava-se que a aprendizagem matemática dos alunos dar-se-ia simplesmente 

através da memorização de conteúdos transmitidos pelo professor. 

Essa concepção de aprendizagem da matemática é ainda muito próxima da concepção 

de vários professores de matemática que se utilizam quase exclusivamente de aulas expositivas 

e apoiam-se na sequência proposta pelos autores dos livros didáticos. Geralmente, essa 

sequência é composta pela exposição de definições, exemplos e muitos exercícios para 

memorização dos conteúdos e dos procedimentos de resolução. Neste modelo, é comum o 

professor compreender que o ensino acontece através da exposição de conceitos e técnicas de 

resolução exercícios em sala de aula com evolução gradativa de dificuldade e a aprendizagem 

dos alunos se dê através da memorização e repetição dos procedimentos resolutivos.  

Ou seja, nessa concepção a aprendizagem dos alunos ocorre através do acúmulo de 

informações e, para isso, acredita-se, o ensino deve investir na memorização. Assim, 

indiferentemente, 

 

Se o professor acredita que sua tarefa é simplesmente transmitir os conteúdos 

ou, como se diz, “dar” a matéria, resta muito pouco à sua criação: vai se 
utilizar apenas do livro didático e dará aulas expositivas nas quais se esforçará 

para apresentar, o mais claramente possível, o conteúdo que quer que seus 

alunos aprendam. (WEISZ, 2009, p. 117, grifo do autor). 

 

Esta concepção reduz o professor a um mero transmissor de conteúdo. Porém, esta não 

é a única ideia sobre o papel do professor (no caso particular do ensino brasileiro). Para Weisz 

(2009) até meados da década de 1970, “o professor era visto como um profissional que, 
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dispondo de um hipotético conjunto de técnicas, ia para a classe, dava a aula e ponto.” (ibidem, 

p. 117). A formação desse professor consistia em aprender e aplicar técnicas de ensino.  

Na década de 1980, iniciaram-se os cursos de capacitação para estes profissionais com 

a função de compensar possíveis deficiências na formação e, também, com o intuito de difundir 

novas concepções e práticas pedagógicas atualizadas. Nos dias atuais, a visão que se tem do 

professor “é a de alguém que desenvolve uma prática complexa para a qual contribuem muitos 

conhecimentos de diferentes naturezas.” (ibidem, p. 118). O professor agora não desempenha 

o papel de um mero transmissor de conhecimentos ou simplesmente um elo entre o saber 

constituído historicamente e os alunos passivos, meros espectadores. 

Apesar das exigências atuais relativas ao papel do professor e da mudança ocasionada 

pela preocupação com a formação desse profissional, é comum se encontrar professores 

tratando o conhecimento como aprenderam e, ainda, da maneira com vivenciaram experiências 

escolares ou acadêmicas (CUNHA, 2005). Em parte, isso se deve ao fato de que 

 

A universidade brasileira, herdeira do chamado ensino tradicional de 
inspiração jesuítica, forma professores basicamente por meio de aulas 

expositivas. Nestas são discutidos modelos teóricos que apenas de longe 

remetem às características estruturais da escola e aos saberes e fazeres que 

efetivamente sejam trabalhados nos currículos escolares. Professores 
universitários ainda fazem pouco uso das tecnologias da informação ou de 

atividades diferenciadas na sua prática docente. Isso reforça nos professores 

em formação a ideia de que a “boa aula” é a exposição oral e não as atividades 
por meio dos quais os alunos constroem conhecimentos vinculando os debates 

teóricos ao cotidiano. (PACHECO, 2012, p. 54-55). 

 

Porém, mesmo uma aula expositiva, com tendência à aprendizagem por memorização 

de técnicas e procedimentos, não foge de um conjunto de teorias que a fundamenta. Isto se deve 

ao fato de que 

 

Quando analisamos a prática pedagógica de qualquer professor vemos que, 

por trás de suas ações, há sempre um conjunto de ideias que as orienta. Mesmo 
quando ele não tem consciência dessas ideias, dessas concepções, dessas 

teorias, elas estão presentes. (WEISZ, 2009, p. 55). 

 

 Esta afirmação é corroborada pelos argumentos de Tardif (2005) ao considerar que 

“todo professor, ao escolher ou privilegiar determinados procedimentos para atingir seus 

objetivos em relação aos alunos, assume uma pedagogia, ou seja, uma teoria de ensino-

aprendizagem.” (ibidem, p. 119). Quer dizer, em razão de suas experiências acadêmicas e 
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profissionais, o professor traz consigo uma gama de referenciais teóricos implícitos que 

exercem uma função importante no seu processo cognitivo.  

Estas teorias implícitas desempenham o papel de modelos interpretativos, de padrões 

referenciais através dos quais os professores percebem, filtram e regulam o seu fazer docente. 

Com isso, as ideias, as crenças e as teorias dos professores sobre o ensino e a aprendizagem 

influenciam diretamente a forma como eles desenvolvem sua prática em sala de aula. 

Porém, ainda é acentuada a quantidade de professores de matemática em exercício que 

acredita na melhoria do ensino e da aprendizagem da matemática através do aprofundamento 

por parte do professor, do próprio conteúdo técnico e formal matemático (FIORENTINI, 1995). 

Eis aqui uma das suposições para o fato da aula de matemática parecer sempre tradicional 

independente das concepções teóricas explícitas ou implícitas dos professores. 

Ou seja, a prática docente exige muito mais do que somente o saber fazer ou a 

transmissão de conteúdo. A gama de conhecimentos relativos à docência não se resume a sua 

dimensão técnica do conteúdo específico da área de ensino do professor, pois 

 

A prática profissional de professores não é uma mera atividade técnica, não se 

constitui como um mero fazer resultante de habilidades técnicas, mas como 
atividade teórica e prática, uma atividade prática que é sempre teórica, 

pensada, e um movimento do pensamento, do que resulta uma prática pensada. 

(LIBÂNEO, 2012, p. 55). 

 

Portanto, o trabalho docente não reside somente na atuação em sala de aula ou na troca 

de experiências com seus pares. É algo muito mais complexo. É nesse quadro que as teorias de 

aprendizagem entram para oferecer ao professor um corpo de conhecimentos que possibilite 

um maior domínio sobre todas as nuances envolvidas na sua prática educacional geral, e em 

particular, no âmbito da sala de aula. 

Porém, com relação às implicações das teorias de aprendizagem para a prática docente, 

Pacheco (2012) alerta que os cursos de formação inicial de profissionais docentes ainda 

apresentam dificuldades de articular teoria e prática. Os professores recém-formados “mais 

reproduzem do que produzem conhecimentos.” (ibidem, p. 55). Para este autor, o suposto 

desconhecimento de teorias de aprendizagem é “uma posição teórica retrógrada amplamente 

difundida sobre o papel da escola na formação dos sujeitos” (ibidem, p. 56). Tal posição tem 

base no fato de que para se ensinar algo a alguém dever-se-ia partir da ideia de como se 

produzem as aprendizagens. 

Para Tardif (2005), o saber docente é composto por vários saberes de diversas fontes. 

Porém, os fundamentos de sua prática educativa são constituídos pelos saberes experienciais 
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dos professores. O autor argumenta que “o corpo docente, na impossibilidade de controlar os 

saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional, produz ou tenta produzir saberes 

através dos quais ele compreende e domina sua prática.” (ibidem, p. 48). Uma das soluções para 

esse problema seria a formação de professores pesquisadores tanto no âmbito de sua prática em 

sala de aula como no campo educacional geral no qual ele esteja imerso.  

Sendo assim, o professor teria condições de analisar tanto seus problemas específicos 

como outros aspectos da realidade educacional em seu entorno. Desta forma, esse profissional 

seria capaz de enriquecer sua postura perante os problemas da aprendizagem como também 

contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos peculiares no campo científico. 

Nas últimas décadas, os pesquisadores em Educação Matemática aumentaram a atenção 

sobre aspectos peculiares da relação entre teoria e prática educativa. Mesmo assim, é possível 

que as teorias de aprendizagem não cheguem explicitamente na sala de aula devido ao 

entendimento por parte dos professores de que estas teorias não têm nada a ver com seus 

problemas e preocupações educativas rotineiras. 

Outro entendimento sobre essa distância entre teoria e prática educativa pode estar no 

desconhecimento dos docentes por diversos fatores. Pode ser que a relevância prática das teorias 

de aprendizagem não seja assim tão evidente e, para sanar essa lacuna na formação docente, os 

cursos formadores devem introduzir estratégias que tornem acessíveis teorias de aprendizagem 

relevantes e os possibilite compreender de seu valor na prática. 

Outro fator, refere-se ao fato dos pesquisadores da Educação Matemática vêm repetindo 

a metodologia das ciências em geral. Por um lado, os pesquisadores ou teóricos (cientistas) 

produzem teorias, e, por outro, os docentes as põem em prática. 

Embora, praticamente, todos os pesquisadores sobre teorias educacionais também 

exerçam à docência, a formação de novos profissionais educadores (geralmente estudantes de 

pós-graduação) com relativo domínio de teorias específicas é um tanto lento devido ao próprio 

dinamismo estrutural de criação, desenvolvimento e consolidação de uma nova teoria. Assim, 

o distanciamento entre as teorias produzidas no âmbito acadêmico e a sua aplicação na prática 

da sala de aula é um dos fatores preponderantes para a questão relativa ao porquê de as teorias 

de aprendizagem não se façam perceber, efetivamente, na sala de aula. 

Outra dificuldade de estas teorias chegarem à sala de aula, reside em convencer os 

professores que uma teoria construída em outro ambiente educacional possa orientá-los em suas 

ações práticas. Essa desconfiança dos professores tem sentido. Se cada pessoa tem seu ritmo, 

suas experiências, suas singularidades, suas motivações e seus interesses, então a sala de aula 

se torna um espaço onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. A multiplicidade ou, diria 
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até, a infinidade de parâmetros mobilizados nos diferentes alunos, nas diferentes salas de aula, 

torna muito difícil a tarefa de que as teorias venham a transmitir segurança aos professores no 

sentido de refletir e racionalizar a sua prática educativa (ZABALA, 1998). 

Além disso, não se pode descartar a possibilidade de alguns professores renunciarem as 

teorias de aprendizagem, pois para eles o que existe são experimentos validados em um 

determinado ambiente escolar (um grupo de alunos, uma turma ou uma escola) quando 

verificados em outras condições (outro grupo de alunos, outra turma ou outra escola) não se 

adequam ou simplesmente não exercem a mesma função. Vale também citar a incoerência dos 

professores que pensam assim visto que, geralmente, eles ministram aulas praticamente 

idênticas em diversas turmas para alunos completamente diferentes. 

Há aqueles pesquisadores mais radicais que acreditam que é impossível que as teorias 

cheguem às salas de aula como são pensadas. Alves e Oliveira (2012) argumentam que 

nenhuma concepção teórica ou perspectiva prática quanto aos processos de ensino e 

aprendizagem ocorrerá na realidade da sala de aula do modo como foi idealizada. Isso porque 

o processo de ensino e aprendizagem envolve subjetividades peculiares de teóricos e também 

dos diversos participantes envolvidos na prática educativa. 

Portanto, referindo-se as questões: por que as teorias não chegam à sala de aula e se 

chegam por que parecem sempre iguais? Por que a aula do professor de matemática é, 

aparentemente, sempre tradicional? 

As respostas estão intrinsicamente ligadas a algumas variantes. Primeiramente, a 

distância entre os idealizadores de teorias que geralmente são pesquisadores nas universidades 

e, além do processo natural demorado, há uma lentidão em como se é divulgado todo esse 

trabalho para os professores nas escolas. Aqui o problema central acaba por ser a distância entre 

a teoria e a prática. A teoria, um corpus de conhecimento em posse de pesquisadores e a prática, 

o ensino efetivo dos professores nas salas de aulas das escolas. 

Um segundo ponto refere-se ao conjunto de crenças, valores e concepções próprias 

(experienciais) dos professores sobre o que é ensino e aprendizagem e como se dá cada um.  

Este conjunto pode funcionar com um tipo de obstáculo para a aquisição de novos 

conhecimentos pedagógicos.  Um papel importante das teorias de aprendizagem é permitir aos 

professores refletirem sobre suas próprias crenças e valores sobre o ensino e a aprendizagem e, 

caso necessário, oportunamente, adequá-las. 
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Ainda nesse conjunto de crenças e valores dos professores, o conhecimento prático 

unido às experiências escolares e acadêmicas na concepção tradicional de ensino11 pode 

converter-se em um forte agente de resistência à mudança e a apropriação de novos 

conhecimentos pedagógicos. 

Aqui, ainda vale destacar que alguns professores podem crer que a relação teoria/prática 

tem base na concepção platônica. Para estes, as teorias assim como os entes matemáticos, 

habitam um mundo ideal, imutável, e, a prática uma representação imperfeita, uma caricatura, 

dessas ideias perfeitas. 

Por fim, outras respostas ainda podem ser dadas como, por exemplo, a possibilidade de 

distorção de teorias que é feita pelos professores em sua prática pelo desconhecimento dos 

pressupostos da teoria ou de outros aspectos necessários para que o professor possa 

efetivamente conhecer e aplicar determinadas teorias em sala de aula. 

 

2.4 Elementos para comparar ou conectar teorias de aprendizagem em Educação 

Matemática 

 

Como exposto anteriormente, a diversidade de teorias em Educação Matemática é vista 

por dois aspectos pelos estudiosos da área. Há pesquisadores criticando a falta de objetividade 

da área devido à grande heterogeneidade teórica. Outros, por sua vez, entendem a diversidade 

de teorias como fundamental para um campo científico em expansão. Estes pesquisadores vêm 

desenvolvendo inúmeras pesquisas no sentido de estabelecer comunicações construtivas dentre 

a variedade teórica presente na Educação Matemática.  

O trabalho de estabelecer conexões entre as diversas teorias em Educação Matemática 

é uma realidade. A Figura 4 representa uma síntese classificatória enquadrando as 

possibilidades de utilização das diversas e diferentes teorias e suas potencialidades de 

comunicação.  

  

 

 

 

 

                                                             
11 Entendemos tal concepção de ensino como aquela que cabe ao professor ensinar, expor, transmitir o 

conhecimento, e aos alunos cabe aprender, memorizar métodos e técnicas expostos pelo professor para a resolução 

de problemas 
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Figura 4 - Estratégias de interconexão de teorias 

 

Fonte: Prediger, S.; Bikner-Ahsbahs, A.; Arzarello, F. (2008, p. 170). 

  

 

A Figura 4 representa uma síntese do direcionamento das discussões do GT sobre as 

diferentes perspectivas teóricas do CERME que estuda as possibilidades de se estabelecer 

parâmetros para o diálogo entre teorias em Educação Matemática. A escala de possíveis 

integrações entre teorias na Educação Matemática parte do extremo ignoring other theories no 

qual não são identificadas possibilidades de conexões e direciona-se gradativamente, de acordo 

com maneiras apontadas para uma unifying globally, uma unificação acentuada de teorias, não 

necessariamente a criação de uma teoria única.  

Ainda, a mesma escala da Figura 4 é estruturada em pares de estratégias semelhantes 

para os quais distinções graduais podem existir. A intenção dos pesquisadores na área é 

promover a comunicação entre as diversas teorias pensando no progresso da Educação 

Matemática enquanto campo científico. Ou seja, a diversidade de teorias em Educação 

Matemática possibilita pesquisas sobre comparação, conexão, combinação e, 

consequentemente, a comunicação entre tais diferentes teorias. 

Para Bikner-Ahsbahs e Prediger (2010) comparar teorias em Educação Matemática é 

importante por três motivos. Primeiramente, a comparação entre teorias serve como uma 

comunicação entre os componentes de cada uma delas. Nesse caso, essa comunicação pode 

contribuir para um melhor conhecimento dos elementos centrais de cada das teorias envolvidas. 

Um segundo motivo, refere-se à concorrência entre elas. Isso pode motivar o refinamento das 

teorias envolvidas na comparação e, como também, o refinamento de cada uma delas. Um 

último motivo reside no fato de que a comparação de teorias movimenta o debate sobre quais 

teorias se devem escolher para determinados estudos. 

Entretanto, comparar diferentes teorias de aprendizagem não deve ser uma tarefa 

simples. A quantidade de teorias em Educação Matemática nos leva a pensar que, sobretudo, 

cada uma delas é desenvolvida para determinados fins. Necessariamente, estes fins decorrem 
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sobre como as teorias fornecem ferramentas para investigar, analisar, compreender, descrever 

e até mesmo explicar ou prever fenômenos na Educação Matemática. 

Para Cobb (2006, 2007), ao se comparar teorias se deve considerar como as várias 

posições teóricas podem contribuir para formular, desenvolver, testar e, caso necessário, rever 

projetos de apoio à aprendizagem. Não se pode esquecer também que a Educação Matemática 

é uma área bem recente. Sendo assim, na comparação de teorias também se deve considerar o 

potencial de cada uma delas em contribuir para a consolidação da Educação Matemática como 

um corpo de conhecimentos sólidos, de caráter científico. 

Contudo, é de se esperar que a maioria das teorias em Educação Matemática concentrem 

seus objetos de pesquisa sobre fenômenos do ensino e da aprendizagem da matemática. Mas, 

há de se ponderar que as teorias diferem nos contextos em que são concebidas, nos métodos 

que são usados para a geração de resultados, em seus objetivos e nas questões relevantes para 

o seu desenvolvimento e sua consolidação. Neste sentido, 

 

Podemos distinguir teorias de acordo com a estrutura de seus conceitos e 
relações, de acordo com a maneira como a teorização é feita a fim de 

aprofundar conhecimentos por parte da comunidade científica e de acordo 

com o seu papel para determinar que tipos de conhecimentos são adquiridos, 

que tipo de objetos são escolhidos, o que conta como questões de pesquisa e 
respostas adequadas, que objetivos são almejados, a visão sobre a pesquisa e 

seus métodos. (BIKNER-AHSBAHS; PREDIGER, 2010, p. 488, tradução 

nossa). 

 

 As autoras destacam três elementos fundamentais considerados em qualquer 

investigação envolvendo comparação de teorias. O primeiro deles, em um nível mais geral, 

refere-se a concepção e o papel dos elementos nas estruturas teóricas. Por exemplo, os conceitos 

e as funções do professor, do aluno, da interação social, além dos aspectos epistemológicos e 

seu papel na pesquisa.  

O segundo elemento, em um nível mais concreto, refere-se a como se dá a articulação 

entre a teoria e as pesquisas empíricas. Tendo como exemplos, a utilização da teoria na análise 

de dados, a sua abordagem no problema da aprendizagem dos alunos em tópicos específicos da 

matemática, a articulação entre os problemas de ensino e as questões investigadas, e as 

diferentes concepções sobre o que venha a ser um problema de pesquisa.  

O último, seria relativo aos critérios definidos a priori para se atestar a qualidade das 

teorias com relação ao seu potencial em conceber atividades, suas bases de pesquisa, a validade 

e a relevância das suas concepções, e seu grau de amadurecimento (BIKNER-AHSBAHS; 

PREDIGER, 2010). 
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Com relação à comparação de teorias, Cobb (2007) apresenta estudo envolvendo quatro 

teorias12 de aprendizagem utilizando apenas dois critérios. O primeiro, é relativo a concepção 

de indivíduo (professor e aluno) e o segundo refere-se ao potencial (utilidade e limitações) das 

teorias na contribuição à compreensão dos processos de aprendizagem e os meios para apoiar 

sua realização.  

Explicitamente, para este autor, ao se comparar teorias deve-se considerar como elas 

orientam, condicionam e delimitam questões sobre ensino e aprendizagem da matemática, a 

natureza dos fenômenos investigados e as formas de se produzir conhecimentos. A conclusão 

apresentada na investigação é que cada uma delas tem limitações na medida em que podem 

contribuir na formulação, verificação e revisão de projetos de apoio à aprendizagem. Essa 

conclusão conduz o autor a propor que os educadores de matemática devem visualizar as várias 

perspectivas teóricas como fontes de ideias a serem apropriadas e adaptadas aos seus propósitos 

educacionais. 

Em outro estudo sobre teorias, Cerulli et al. (2008) comparam a Teoria da Atividade 

(ENGESTRÖM, 1999, 2001) e a Teoria das Situações Didáticas (BROUSSEAU, 2008) em um 

experimento para o estudo das frações com auxílio de uma ferramenta computacional13. A 

comparação entre as teorias se deu através de aspectos analisados considerando o ensino, a 

aprendizagem, o ambiente de aprendizagem14, o planejamento das atividades, o papel do 

professor e a evolução das estratégias dos estudantes15. Porém, os autores argumentam que nem 

sempre se pode valer desses aspectos para se comparar teorias de aprendizagem. Para seus 

objetivos, esses itens de comparação foram válidos. Não se pode garantir a validade ou a 

veracidade deles em outras experiências de ensino. 

 Há trabalhos de investigação que se estendem sobre somente um critério para comparar 

teorias. Por exemplo, Kidron et al. (2008) consideram o papel das interações sociais no processo 

de aprendizagem em três teorias da Educação Matemática16. Kaldrimidou, Sakonidis e Tzekaki 

(2008) consideram aspectos sobre a natureza do conhecimento matemático em construção na 

sala de aula para comparar outras três teorias17. 

                                                             
12 A saber, Experimental Psychology, Cognitive Psychology, Sociocultural Theory, Distributed Cognition. 
13 O Aplausix é um software francês utilizado para se trabalhar com noções de frações. (CERULLI et al., 2008). 
14 Os pesquisadores consideram o ambiente de aprendizagem constituído por uma atividade voltada para 

determinado objetivo educacional, envolvendo alunos, professores e artefatos (ferramentas educacionais). 
15 No início do experimento os estudantes se utilizam, praticamente, somente da tentativa e erro para solucionar as 

tarefas. 
16 As teorias são: theory of didactic situations, the nested epistemic actions model for abstraction in context e 

interest-dense situations. 
17 As teorias são: the sociomathematical norms, the epistemological triangle e management of the epistemological 

features of mathematics 
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Independentemente dos aspectos, elementos ou métodos utilizados para comparar 

teorias de aprendizagem em Educação Matemática, deve-se considerar as dificuldades de lidar 

com diferentes conceitos, concepções e realidades peculiares de cada teoria. Leva-se em conta 

também que cada teoria tem suas prioridades e maneiras de enxergar a realidade educacional a 

qual ela está envolvida.  

Apesar desses empecilhos, aparentemente, é possível encontrar um ou mais aspectos 

educacionais significativos que podem ser abordados nas diferentes teorias e, com isso, obter-

se diversas respostas para um mesmo problema investigado. Uma das vantagens de se comparar 

teorias está na capacidade de cada uma delas fornecer soluções práticas e eficazes para 

problemas frequentemente encontrados nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Logo, a variedade de teorias envolvendo a aprendizagem de matemática é uma 

realidade. A mobilização na comunidade de pesquisadores internacionais em Educação 

Matemática dirige-se a buscar maneiras de intensificar a comunicação entre essas teorias. Para 

isso, é primordial desenvolver elementos que possibilitem a comparação, a combinação, a 

conexão ou em linhas gerais, a interconexão entre elas.  
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3 ALGUMAS TEORIAS (DE APRENDIZAGEM) CONSOLIDADAS 

 

No capítulo anterior, comentamos entre outros assuntos a importância das teorias para 

o desenvolvimento e consolidação do conhecimento científico; sobre a variedade de teorias 

contemporâneas de aprendizagem ser uma realidade na Educação Matemática, pelo menos na 

área de pesquisa educacional e, ainda, à respeito de tais teorias se fundamentarem em outras 

teorias consolidadas, de reconhecimento indiscutível, motivo de inúmeras pesquisas e de grande 

variedade de ramificações na atualidade. 

Apesar de, não necessariamente, se caracterizarem como teorias de aprendizagem, estes 

grandes quadros teóricos a influenciar estudos nas mais diversas áreas educacionais são a 

epistemologia genética de Piaget e a teoria histórico-cultural de Vygotski e colaboradores. A 

seguir, apontaremos algumas peculiaridades destas duas teorias principalmente em se tratando 

de como concebem o processo de aprendizagem. Além disso, essencial para o desenvolvimento 

de nosso trabalho, apresentaremos alguns pontos relevantes da teoria/prática pedagogia 

freireana e suas estreitas relações com as teorias piagetianas e vygotskianas. 

 

3.1 A epistemologia genética de Piaget  

 

Um dos problemas mais intrigantes em se tratando de cognição humana é explicar 

cientificamente como construímos nosso conhecimento, como transitamos de um conhecimento 

para outro ou como atingimos fases mais apuradas de conhecimento. Por exemplo, geralmente, 

na escola, uma criança aprende a somar utilizando diversos recursos (os dedos, alguns objetos, 

etc.). Progressivamente, a operação de somar, pelo menos com valores pequenos, torna-se 

automática, sem muito esforço cognitivo, utilizada em diversas outras situações quase 

mecanicamente. Porém, como acontece o processamento das informações, dos números dados 

e da operação, até a soma deles é um mistério com possíveis diversas explicações.  

Em uma das teorias sobre como se dá o processo de construção e atualização do 

conhecimento, Jean Piaget (1896-1980) propôs explicações para o desenvolvimento cognitivo 

da criança com base na experimentação psicológica científica. Até então, os métodos 

psicológicos se baseavam em testes18 padronizados para avaliar a aptidão intelectual da criança. 

O método experimental de Piaget consistia em entrevistas, partindo de problemas abertos, com 

solução não diretamente aparente, para investigar os fundamentos e os processos cognitivos das 

                                                             
18 Os conhecidos testes de QI, por exemplo, que não consideram as diferenças individuais na avaliação psicológica. 
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crianças entrevistadas. No caso de bebês, utilizavam-se brinquedos e as ações e reações deles 

eram analisadas meticulosamente. Tal procedimento ficou conhecida como abordagem clínica 

na psicologia. 

De certo modo, a abordagem clínica não pretendia medir a capacidade intelectual das 

crianças entrevistadas (observadas), mas sim, buscava entender como a criança resolve 

determinados problemas e assim formula suas concepções sobre a realidade. De modo geral, os 

estudos piagetianos visavam descobrir, compreender, explicar “as raízes das diversas 

variedades de conhecimento, desde as suas formas mais elementares, e seguir sua evolução até 

os níveis seguintes, até, inclusive, o pensamento científico.” (PIAGET, 1983, p. 3). Surgia então 

a epistemologia genética piagetiana. Uma teoria sobre o desenvolvimento cognitivo para 

explicar a gênese do conhecimento ou como se formam as categorias cognitivas desde os seus 

níveis iniciais até as suas manifestações mais sofisticadas. 

Para a epistemologia genética, o desenvolvimento cognitivo acontece quando as ações 

ou operações desenvolvidas pela criança se organizam em esquemas cognitivos e se ajustam 

psicologicamente formando estruturas mentais operacionais. Para o idealizador da teoria, 

 

Estas estruturas operacionais são o que me parece constituir a base do 

conhecimento, a realidade psicológica natural, nos termos em que nós 

compreendemos o desenvolvimento do conhecimento. E o problema central 
do desenvolvimento é compreender a formação, elaboração, organização e 

funcionamento dessas estruturas. (PIAGET, 1972, p. 1). 

 

Na teoria de Piaget, estas estruturas se desenvolvem conforme quatro estágios 

sucessivos. O primeiro deles, é o sensório-motor ou pré-verbal onde se desenvolve uma espécie 

de conhecimento utilitário a ser aprimorado no estágio seguinte. O segundo estágio, é o da 

representação pré-operatória no qual se inicia a linguagem e a função semiótica. O terceiro, é o 

das operações concretas no qual se utilizam objetos para representação, comparação e o 

raciocínio elementar. E o último estágio, é o das operações formais ou hipotético-dedutivas 

onde se inicia o raciocínio sobre hipóteses e abstrações (PIAGET, 1983).  

A formação dos estágios e das estruturas operacionais, bem como a passagem de um 

conjunto de estruturas para outras, é regulada de acordo com a maturação biológica da criança, 

a experiência com os objetos (o ambiente físico), as transmissões ou experiências sociais e o 

processo de equilibração (auto regulação). É através dos mecanismos de equilibração que 

acontece a origem, o desenvolvimento e a consolidação das estruturas cognitivas que explicam 

as diferentes formas de comportamento desde a infância. Em outras palavras, na epistemologia 

genética,  
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o processo de desenvolvimento cognitivo poderia ser definido como um passo 
progressivo e continuado de níveis de equilíbrio inferiores a níveis superiores 

nos intercâmbios cognitivos entre os indivíduos e o meio, graças ao jogo da 

assimilação e da acomodação. O mecanismo de equilibração constitui um 
elemento de auto-regulação no processo de desenvolvimento, isto é, funciona 

como processo de ajustamento ativo por parte do sistema cognitivo, que 

compensa e antecipa, por sua vez, as perturbações com que esse sistema se 

depara no seu funcionamento habitual. (SALVADOR et al., 1999, p. 93). 

 

Logo, as estruturas da inteligência mudam através da adaptação a novas situações de 

acordo com dois componentes: assimilação e acomodação. Sendo que, “assimilação implica 

reagir com base na aprendizagem e conhecimentos prévios; acomodação implica mudança na 

compreensão. Essa interação entre assimilação e acomodação leva à adaptação.” 

(LEFRANÇOIS, 2013, p. 245). A adaptação do sujeito ocorre através da equilibração entre 

assimilação e acomodação, não se tratando, porém, de um equilíbrio estático, mas sim 

essencialmente ativo e dinâmico. 

Mesmo o processo de equilibração sendo um dos fatores primordiais para a 

epistemologia genética explicar o desenvolvimento cognitivo, pode-se assemelhá-lo ao 

processo de aprendizagem. Ambos, desenvolvimento e aprendizagem, embora distintos, estão 

interligados no processo de cognição. Para o autor da epistemologia genética,  

 

O desenvolvimento do conhecimento é um processo espontâneo, ligado ao 

processo global da embriogênese. A embriogênese diz respeito ao 

desenvolvimento do corpo, mas também ao desenvolvimento do sistema 

nervoso e ao desenvolvimento das funções mentais. [...] Em geral, a 
aprendizagem é provocada por situações – provocada por um experimentador 

psicológico; ou por um professor, com referência a algum ponto didático; ou 

por uma situação externa. Ela é provocada, em geral, como oposta ao que é 
espontâneo. (PIAGET, 1972, p. 1). 

 

Enquanto o desenvolvimento humano é espontâneo, a aprendizagem é condicionada por 

fatores externos ao sujeito. Mesmo assim, apesar de não ser uma teoria pedagógica ou de 

aprendizagem, a epistemologia genética revolucionou o modo de conceber a construção e o 

desenvolvimento do conhecimento humano e contribuiu na construção de inovações 

pedagógicas na medida em que o sujeito passa a ser visto como um ser capaz de construir seu 

próprio conhecimento na interação com o meio.  

O construtivismo piagetiano talvez seja o maior exemplo aplicativo da epistemologia 

genética e, consequentemente, um caso peculiar da relação entre desenvolvimento e 
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aprendizagem. Apoiando-se nas ideias de Piaget, os construtivistas entendem que o processo 

de autoconstrução do conhecimento é possível, pois este não pode 

 

ser concebido como algo predeterminado nas estruturas internas do indivíduo, 

pois estas resultam de uma construção efetiva e contínua, nem nos caracteres 

preexistentes do objeto, pois que estes só são conhecidos graças à mediação 
necessária dessas estruturas; e estas estruturas os enriquecem e enquadram. 

(PIAGET, 1983, p. 3). 

 

O construtivismo parte das premissas de que a mente não é uma tábula rasa no qual as 

informações provenientes da realidade são depositadas, nem que a mente absorve informação 

proveniente exclusivamente do meio, mas uma entidade que constrói seu próprio conhecimento 

através da relação dialética sujeito-objeto, intermediada pela ação do sujeito na interação com 

o meio. 

Portanto, na perspectiva epistemológica construtivista o indivíduo deixa de ser um 

receptáculo passivo no ato de conhecer ou de aprender. O conhecimento é o produto da 

atividade cognitiva, experiencial e subjetiva do sujeito. Ou seja, o “conhecimento não nasce 

com o indivíduo, nem é dado pelo meio social. O sujeito constrói seu conhecimento na interação 

com o meio tanto físico como social.” (BECKER, F., 2001, p. 88). Isso significa que no 

construtivismo, o conhecimento é totalmente dependente do sujeito, de sua ação sobre o objeto 

e da situação em que ele é produzido. 

  Sendo assim, a função do construtivismo na educação diverge da concepção de escola 

como transmissora de conhecimento, que se utiliza da memorização e de repetições como forma 

de aprendizagem. A postura construtivista idealiza os alunos como protagonistas na construção 

de seu próprio conhecimento. 

Isso não significa, como foi entendido, em algum momento, que havia de se deixar o 

aluno atingir automaticamente um desenvolvimento cognitivo predeterminado. Pelo contrário, 

o construtivismo supõe uma responsabilidade do aluno envolvido numa intensa atividade 

intelectual, resultante do confronto com novas situações desafiadoras, a partir de suas 

experiências cognitivas anteriores.  

Diante dessa postura do aluno, o papel do professor na visão construtivista é muito mais 

ativo e criativo do que supõe a pedagogia tradicional e, nesse sentido, muito mais difícil de 

alcançar. Longe de ter receitas ou fórmulas para a tarefa de ensino, o professor deve ter 

condições de fornecer os elementos necessários para promover a atividade cognitiva dos alunos, 

respeitando as diferenças individuais e, ao mesmo tempo, incentivando as atividades do grupo 

sob sua responsabilidade. 
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Além dos fatores apontados, o construtivismo se diferencia de outras teorias de 

aprendizagem por admitir como pilar a ideia de que “o conhecimento não tem, e não pode ter, 

o propósito de produzir representações de uma realidade independente, mas antes tem uma 

função adaptativa.” (VON GLASERFELD, 1998, p. 19).  

Outrossim, o construtivismo não nega a existência de uma realidade anteriormente 

construída, um mundo independente do sujeito cognoscente, mas considera que este faz 

experiências que lhe permitem viver com as limitações impostas pelo meio. As experiências 

sem sucesso permitirão ao sujeito representar o mundo como uma limitação. As experiências 

bem-sucedidas possibilitam construir uma representação das condições viáveis desse mundo 

(MORETTO, 2011). É o conhecimento como adaptação cognitiva. 

 Os ideais construtivistas se ajustaram efetivamente ao processo de aprendizagem de 

matemática. Tal fato deve-se, em grande parte, ao estudo dos problemas matemáticos como 

fonte de situações desafiadoras, motivantes que se enquadram efetivamente no processo de 

construção e desenvolvimento de estruturas cognitivas. Desde que devidamente explorados, tais 

problemas possibilitarão ao aluno utilizar seus conhecimentos prévios e reestruturá-los ao 

buscar e formular explicações para solucionar estes problemas. 

     

3.2 A teoria histórico-cultural de Vygotski 

 

Enquanto a epistemologia genética de Piaget se preocupa em explicar o 

desenvolvimento cognitivo em função dos processos biológicos de maturação do indivíduo e 

da equilibração de estruturas, a teoria histórico-cultural de Lev Vygotski e colaboradores 

propõe explicar como o funcionamento mental do indivíduo está relacionado com o contexto 

cultural, social e histórico. Em geral, o foco desta teoria é explicar como a participação do 

indivíduo em interações sociais e atividades culturais mediadas por sistemas simbólicos 

influenciam o desenvolvimento psicológico. 

Por seu fundamento psicológico, o interesse da abordagem histórico-cultural incide 

principalmente sobre o desenvolvimento integral da personalidade, dando especial importância 

às ações interpessoais e à atividade humana. Esta concepção, obviamente, não desconhece o 

corpo biológico do homem. Porém, o carácter único de cada indivíduo se explica pelas 

particularidades de sua condição histórico-cultural, as condições sociais de vida, a 

especificidade do sistema de inter-relações de seu microambiente no qual sua personalidade 

única é formada a partir das relações socioculturais e das funções biológicas elementares 

adquiridas desde o nascimento (SALVADOR et al., 1999; MINICK, 2002).  
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 Com essas ideias, a teoria histórico-cultural concentrou-se em elucidar a natureza da 

interdependência entre processos individuais e sociais na aprendizagem e no desenvolvimento 

de crianças. Para Vygotski, desde o nascimento, o aprendizado antecipa-se ao desenvolvimento 

e é “um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas.” (VYGOTSKI, 1991, p. 

61). Ou seja, aprendizagem não é desenvolvimento mental, mas é dela que os processos 

psicológicos geradores de desenvolvimento são construídos. 

Por conseguinte, o desenvolvimento mental se dá com o aprendizado e, ambos, 

desenvolvimento e aprendizado estão relacionados aos processos psicológicos elementares, 

naturais, inatos, característicos dos animais e às funções psicológicas superiores, 

essencialmente humanas19. Enquanto os processos elementares são de origem biológica, as 

funções mentais superiores são de origem socioculturais e, ainda, são responsáveis pela 

construção da personalidade e pelo desenvolvimento do indivíduo. 

Neste sentido, na teoria histórico-cultural, o desenvolvimento individual, incluindo o 

funcionamento mental superior, têm suas origens nas relações sociais com as seguintes 

condições: primeiramente, o desenvolvimento cultural ocorre entre pessoas e somente, 

posteriormente, ocorre no interior do próprio indivíduo. Essas ideias trazem consequências para 

as teorias educacionais, especialmente para as teorias de aprendizagem pois, na perspectiva 

histórico-cultural 

 

A aprendizagem como atividade humana tem caráter social. Acontece em um 

meio social em ativa interação com outras pessoas, por meio de colaboração 

e de comunicação. O caráter social da aprendizagem significa que, na etapa 
inicial, existe um caráter interpsicológico como atividade conjunta. E no 

próprio processo de assimilação se internaliza, passando ao plano 

intrapsicológico. (NÚÑEZ, 2009, p. 26). 

 

Isto significa que a atividade humana, em conjunto, compartilhada, enquanto prática 

social, tem importância ímpar para o processo de aprendizagem dos indivíduos. É nas práticas 

sociais, nas interações e no diálogo entre indivíduos que cada um tem a possibilidade de se 

constituir ser ativo, consciente de suas ações enquanto integrante de um grupo e, ao mesmo 

tempo, reconhecer-se como aprendiz ao assimilar, internalizar20 a cultura ao redor e, também, 

                                                             
19 Os processos elementares ou funções psicológicas elementares, naturais são os processos orgânicos, 

involuntários e de maturidade dos animais (a percepção, os reflexos, a memória natural, a atenção involuntária, 

etc.). Como caraterísticas diferenciais entre o animal e o ser humano, as funções mentais superiores estão 

relacionadas ao raciocínio e ao comportamento de acordo com normas e padrões culturais (o pensamento, a atenção 

voluntária, a memória assistida, a abstração etc.). 
20 É uma operação externa reconstruída internamente pelo sujeito através do uso de signos (VYGOTSKI, 1991). 
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como elemento primordial na constituição da cultura em seu meio. Para que isto ocorra, é 

essencial a aprendizagem dos padrões culturais do grupo social, isto é, a conscientização do 

indivíduo. 

A partir dessa perspectiva, a teoria histórico-cultural concebe os indivíduos como 

participantes efetivos em atividades compartilhadas socialmente para internalizar os efeitos de 

se trabalhar em conjunto. Com isso, os indivíduos adquirem novas estratégias e conhecimento 

do mundo, da cultura através da construção e reconstrução do conhecimento como produto das 

interações e práticas sociais, da comunicação em atividades. 

As atividades compartilhadas são mediadas através do uso de instrumentos, 

principalmente os signos21, que permitem a regulação da transformação do mundo externo e da 

própria performance humana. As funções mentais superiores são, essencialmente, o resultado 

do desenvolvimento histórico-cultural e não somente da maturação biológica humana – como 

defendia Piaget – e são adquiridas por meio da internalização de instrumentos semióticos que 

fornecem agentes culturais reconhecidos historicamente. 

Os signos, principalmente a linguagem, são os agentes mediadores que explicam a 

relação entre os processos individuais e sociais, enfatizando como os seres humanos evoluíram 

em diferentes contextos socioculturais, e como cada membro da comunidade é capaz de 

exteriorizar e comunicar os seus conhecimentos e experiências. Ou seja, os signos têm a 

comunicação como função principal, permitindo a mediação interpessoal e a construção de 

vínculos sociais entre os seres humanos. Também, os signos são tanto os instrumentos que 

facilitam a construção do conhecimento como os meios que são internalizados para auxiliar a 

resolução de futuros problemas. A utilização de signos é um produto da história evolutiva 

essencialmente humana. 

Vigotski (2000) enfatizou a estreita relação entre pensamento e linguagem, entre o 

desenvolvimento intelectual e o discurso. Para ele, a linguagem não se desenvolve fora da 

sociedade, mas como um produto da atividade humana, como prática social, e é a atividade 

como um processo de mediação, a unidade de construção da consciência. 

Durante o desenvolvimento deste processo, o indivíduo mais experiente transmite ao 

menos experiente, através de diversas formas de comunicação e colaboração, um conjunto de 

habilidades e conhecimentos do mundo físico e psicológico, adquiridas em contexto 

socioeconômico, histórico e cultural. É através da transmissão social da memória histórica e 

                                                             
21 Signos são a linguagem, vários sistemas de contagem, símbolos algébricos, obras de arte, esquemas, diagramas, 

mapas e desenhos, etc. 
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cultural presente na organização social humana que se dá a distinção entre seres humanos e 

outros animais. 

A partir destes elementos da obra de Vygotski, são recolhidas ideias relacionadas com 

a sua concepção de aprendizagem, os mecanismos desse processo e da relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento. Na teoria histórico-cultural, a aprendizagem é uma atividade 

social, e não apenas um processo de desenvolvimento individual, como postula a epistemologia 

genética de Piaget. Em outras palavras, na teoria vygotskiana, o desenvolvimento humano é 

definido em parte pelo processo biológico de maturação; porém, é na relação entre indivíduos 

e elementos culturais que a aprendizagem realmente acontece. 

Com isso, a teoria histórico-cultural postula a aprendizagem como ente primordial no 

processo de desenvolvimento do sujeito enquanto ser social. Para Vygotski, aquilo que os 

indivíduos podem fazer com a ajuda de outros, pode ser em algum sentido mais indicativo de 

seu desenvolvimento psicológico, mental do que aquilo que eles podem fazer por si mesmos. É 

a ideia da denominada zona de desenvolvimento proximal definida como 

 

a distância entre o nível de desenvolvimento atual, tal como determinado pela 

capacidade de resolver um problema e o nível de desenvolvimento potencial 
como determinado através resolução de problemas sob orientação de adultos 

ou em colaboração com um companheiro mais capaz. (VYGOTSKI, 1991, p. 

58). 

 

Neste sentido, concordamos com Núñez (2009) ao referir-se que essa distância tem 

consequências primordiais nas relações entre desenvolvimento e aprendizagem. 

Consequentemente, importância ímpar para as teorias de aprendizagem, pois pode-se investigar 

a capacidade real e as possibilidades de se aprender com a ajuda dos outros.  

Por isso, a atividade sociocultural cooperativa, facilitadora e orientadora se caracteriza 

por ser o principal fator que promove o progresso psicológico. Ou seja, o desenvolvimento 

psicológico depende da aprendizagem, pois esta ocorre através de processos de internalização 

de conceitos, que são promovidos pela aprendizagem social, principalmente àquela planejada 

com fins educacionais, no ambiente escolar. Fato este essencialmente divergente da postura 

construtivista piagetiana, pois para os construtivistas 

 

a ideia de interiorização [internalização] deve ser substituída por outra: a de 

construção. A aprendizagem, portanto, não é meramente um processo pelo 

qual o sujeito, pouco a pouco, repete, em seus pensamentos e atos, a cultura 
em que nasceu, mas, sim, um processo de construção que passa por várias 

etapas sucessivas e hierarquizadas (no sentido em que a última é superior à 

anterior). (LA TAILLE, 1993, p. 78). 
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Além disso, particularmente em relação à Educação Matemática, as perspectivas 

construtivistas e histórico-culturais, por vezes, diferem sobre a concepção do que significa 

conhecer e aprender matemática. Esse conflito é motivado por teses sobre se a mente está 

localizada no interior do indivíduo ou na ação social e se a aprendizagem matemática é 

essencialmente um processo de reorganização cognitiva ativa do indivíduo ou um processo de 

enculturação22. Cobb (1994) aponta como questão fundamental nessas perspectivas, saber se os 

processos sociais e culturais têm primazia sobre os processos individuais ou vice-versa. 

No cenário educacional brasileiro atual, uma das vertentes teóricas com bases nos 

princípios da teoria histórico-cultural é o conceito de Atividade Orientadora de Ensino (AOE) 

idealizado por Manuel Oriosvaldo de Moura. A ideia fundamental da AOE é “de permitir que 

os sujeitos interajam, mediados por um conteúdo negociando significados, com o objetivo de 

solucionar coletivamente uma situação-problema.” (MOURA, M., 2001).  

Isto significa que o ensino e a aprendizagem, mesmo considerados processos distintos, 

constituem-se em uma mesma unidade formativa tanto do professor quanto do aluno. O 

professor como sujeito na atividade de ensino e o aluno na de aprendizagem. Neste processo 

não somente o aluno aprende, mas também o professor, à medida que este pode repensar sua 

prática23.   

No entanto, a característica principal da AOE é servir “como base teórico-metodológica 

para a organização do ensino.” (MORAES; MOURA, 2009, p. 102). Cabe ao professor 

desenvolver meios para possibilitar a aprendizagem dos alunos de conhecimentos constituídos 

historicamente e de toda a gama de significados dos elementos culturais presente no meio 

social.  

 

3.3 A pedagogia de Paulo Freire 

 

 Enquanto a epistemologia genética de Piaget e a teoria histórico-cultural de Vygotski 

não necessariamente são teorias de aprendizagem, apesar de suas influências pedagógicas 

                                                             
22 Enculturação (ou endoculturação) é o processo pelo qual o indivíduo aprende e assimila os padrões de uma 

cultura. Pode-se também definir como o processo de acondicionamento do indivíduo a um padrão cultural (ASSIS; 

NEPOMUCENO, 2008). 
23 Mais informações encontra-se no estudo de Moretti (2007) sobre a AOE e sua importância na formação de 

professores; no trabalho de Cedro (2008) sobre a AOE e o ensino de matemática; no trabalho de Moraes (2008) 

sobre a AOE e a avaliação no processo de ensino e aprendizagem de matemática; no trabalho de Bernardes (2006) 

sobre a AOE e as mediações simbólicas na atividade pedagógica; na coletânea de artigos envolvendo diversos 

aspectos da AOE e sua estreita relação com a teoria histórico-cultural (MOURA, M., 2010) e, ainda em Moura, 

M. et al., (2010). 
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inegáveis, o mesmo não se pode dizer da teoria de Paulo Freire (1921-1997). A teoria 

pedagógica freireana não objetiva explicar o crescimento intelectual do indivíduo de acordo 

com seu desenvolvimento biológico, nem procura explicações para como se formam as funções 

mentais superiores. O objetivo principal da pedagogia de Paulo Freire é enfrentar as várias 

formas de exclusão social utilizando, para isso, a educação como principal aliada. 

 O contexto brasileiro do final da década de 1950 e início da década de 1960 foi marcado 

por diversas inquietações sociais e políticas que exigiam a participação popular de forma 

efetiva. Vários fatores restringiam a participação de grande parte da população brasileira na 

busca pela consolidação democrática. Entre estes fatores, destacava-se o analfabetismo e a falta 

de uma educação popular que priorizasse a conscientização do indivíduo enquanto ser social.  

Assim, naquela época, as ideias de Paulo Freire encontraram respaldo na conjuntura 

política, econômica e social brasileira de inúmeros analfabetos. Porém, essas ideias foram além 

de buscar somente a erradicação do analfabetismo no Brasil. A atuação político-pedagógica de 

Freire se deu no sentido de, pela educação, desenvolver a consciência crítica do indivíduo e sua 

formação como sujeito ativo e comprometido com o processo histórico-social de sua realidade. 

Para ele, através de um processo de conscientização, os indivíduos inclusive, os analfabetos, 

seriam capazes de dimensionar o seu papel como agentes de mudança da realidade vivida por 

eles. 

A teoria pedagógica de Paulo Freire e, consequentemente, sua metodologia aplicada 

buscava encontrar caminhos para que a aprendizagem dos indivíduos ocorresse através de 

recursos da própria cultura, da realidade de cada grupo social. O processo de ensino e 

aprendizagem consistia em um caminho investigativo, através da comunicação por recursos 

técnicos e pedagógicos que efetivamente contribuíssem, principalmente, para o posicionamento 

efetivo, crítico dos participantes perante situações reais, existenciais e, essencialmente, 

mobilizadoras de diálogo na própria comunidade envolvida. 

No Movimento de Cultura Popular do Recife, Paulo Freire coordenou um projeto de 

educação de adultos que ao invés da escola tradicional utilizou os Círculos de Cultura como 

uma instituição formatada por grupos populares (comunitários) de discussão. Assim, o método 

idealizado por Freire24 se concretizou em prática pedagógica. As aulas tradicionais no qual o 

professor é o dono do saber e o aluno um receptor vazio memorizando conteúdos foram 

substituídas por diálogo entre os participantes. Ao invés de professor, aluno, aula tradicional 

expositiva, programa de conteúdos para memorização, havia, respectivamente, um coordenador 

                                                             
24 Uma aplicação com análise do método de Paulo Freire nestes círculos de cultura se encontra em Lima (1981). 
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de debates, participantes efetivos, diálogo e unidades de aprendizagem planejadas 

detalhadamente de acordo com situações socioculturais vivenciadas por aquele grupo de 

participantes (FREIRE, 1967). 

O trabalho nos Círculos de Cultura apontava indícios de modificações no 

comportamento investigativo dos participantes, no engajamento nas discussões, na 

compreensão da situação e na leitura crítica das situações discutidas: os “resultados eram 

surpreendentes.” (ibidem, p. 103). Na visão de Freire, essas modificações foram possíveis, pois 

 

através dos debates, os participantes – a partir da mediação dialógica dos 

coordenadores – tinham a oportunidade de se expressar sobre suas 

experiências existenciais e sociais, de emitir opiniões sobre a situação do país, 
de fazer análises e buscar formas de encaminhamento para os problemas 

identificados, possibilitando uma tomada de consciência da sua situação 

existencial, da situação do mundo e das perspectivas de mudança. (MOURA, 

T., 1999, p. 50). 

 

Portanto, em um período de transição político-sócio-econômico do Brasil marcado por 

disputas ideológicas, a industrialização, a crescente migração dos moradores do campo para as 

cidades e com a condição precária dos trabalhadores tanto nas cidades quanto no campo, havia 

urgência em educar a população para mudanças radicais. Para isso, era primordial desenvolver 

a conscientização dos brasileiros desfavorecidos enquanto protagonistas da realidade 

vivenciada por eles.  

Logicamente, as situações exploradas nos Círculos de Cultura e os diálogos mobilizados 

pelos participantes, mediados pelo coordenador, eram fundamentais para a aprendizagem de 

cada participante não somente com relação à leitura e à escrita mas também, com relação à 

construção de sujeitos conscientes de seu lugar e de seu papel político-social. Estas primeiras 

experiências com o método25, levaram Freire a sugeri-lo para programas de combate ao 

analfabetismo de adultos. Em suas palavras,  

 

Com seis meses de experiências, perguntávamos a nós mesmos se não seria 
possível fazer algo, com um método também ativo, que nos desse resultados 

iguais, na alfabetização do adulto, aos que vínhamos obtendo na análise de 

aspectos da realidade brasileira. (FREIRE, 1967, p. 103). 

 

                                                             
25 O método de Paulo Freire para alfabetização de adultos é apresentado em diversas de suas obras, porém, sua 

sistematização enquanto proposição teórico-metodológica está na Educação Como Prática de Liberdade (FREIRE, 

1967), na Conscientização: teoria e prática da libertação (FREIRE, 1979) e, mais detalhadamente, na Pedagogia 

do Oprimido (FREIRE, 2005). 



48 
 

 A resposta se apresentou provavelmente mais tarde na forma de convite do então 

presidente da república João Goulart para Paulo Freire repensar todo o processo de 

alfabetização de adultos vigente no território nacional26. Os Círculos de Cultura chegaram a 

diversos estados brasileiros, inclusive ao nosso, com atividades dos grupos em Natal, Mossoró 

e Angicos. Gadotti (1991) afirma da previsão de vinte mil Círculos de Cultura espalhados pelo 

Brasil em 1964 para atender algo em torno de dois milhões de analfabetos. No entanto, tal 

previsão não se concretizou. O golpe militar reprimiu e interrompeu todo o projeto e, além do 

mais, impôs a Paulo Freire a condição de exilado. 

Em resumo, o método de Paulo Freire para alfabetização de adultos iniciava-se com um 

reconhecimento da realidade local, das pessoas envolvidas e de sua cultura. Havia uma espécie 

de pesquisa de campo no qual os coordenadores conviviam com a comunidade envolvida no 

projeto. A partir dessa pesquisa, os coordenadores elaboravam as situações denominadas de 

temas geradores ou palavras geradoras. Com o auxílio de ilustrações, gravuras, estas situações 

eram investigadas, analisadas, discutidas em reuniões no qual educadores e educandos 

dialogavam em igualdade de condições, de respeito, sem haver um dono do saber. A seguir os 

coordenadores elaboravam fichas com a decomposição de palavras fundamentais identificadas 

no processo de debate e, paralelamente, iniciava-se o processo de alfabetização, em ordem 

crescente de dificuldades de leitura. 

 A teoria pedagógica, educacional de Paulo Freire mesmo com a metodologia de 

alfabetização de adultos traz uma concepção de aprendizagem, explícita ou implicitamente, 

que enfoca a capacidade de aprendizagem de qualquer indivíduo. São as experiências 

cotidianas, comunitárias que mobilizam essa aprendizagem. Através dessas experiências, o 

indivíduo se torna corresponsável pelo do seu próprio conhecimento, reconhecendo os 

significados do seu aprendizado e repensando suas convicções. 

 Neste sentido, na Pedagogia Freireana aprender não é assimilar conteúdo, memorizar 

técnicas ou procedimentos padronizados para se aplicar em determinadas situações. 

Tampouco ensinar é transmitir conhecimentos. A aprendizagem dos indivíduos se dá através 

da conscientização de sua situação enquanto ser social, constituído histórico e culturalmente, 

responsável por sua realidade e agente de mudança, caso necessário.  

Então, “a leitura de mundo precede a leitura da palavra.” (FREIRE, 1989, p. 9). Mesmo 

em se tratando de alfabetização, pode-se generalizar a frase de Freire no sentido de que a 

                                                             
26 Até então, o processo de alfabetização de adultos seguia os mesmos padrões da alfabetização de crianças. As 

ideias de Paulo Freire eram diferentes. Seu método era pensado somente para atender adultos (GADOTTI, 2000). 
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aprendizagem dos indivíduos se inicia antes da decodificação das primeiras letras e está 

estritamente vinculada à sua cultura, às práticas sociais as quais ele está inserido. 

 Na Pedagogia Freireana ensino e aprendizagem são concebidos como processos 

interligados, indissociáveis. Para ele, em um processo educacional com participação ativa dos 

indivíduos, comprometidos com sua aprendizagem e da coletividade, é necessário haver uma 

relação dialógica horizontal27 entre todos os participantes. Nesta relação, não deve haver um 

dono do saber, expositor e uma plateia receptora, passível, pois  

 

só aprende verdadeiramente aquêle que se apropria do aprendido, 

transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventá-

lo; aquêle que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações 
existenciais concretas. (FREIRE, 1983, p. 16). 

 

Além do mais, todo “aprendizado deve estar intimamente associado à tomada de 

consciência de uma situação real e vivida pelo aluno.” (FREIRE, 1979, p. 27). Em outras 

palavras, a aprendizagem realmente acontece quando o indivíduo reconhece sua situação de 

vida (conscientização), é capaz de fazer sua leitura crítica da realidade (reflexão), das situações 

ao seu redor, de sua cultura e, consequentemente, comandar suas ações de forma a desestruturar 

e reestruturar sua realidade. A Figura 5 ilustra o processo gradativo educacional da Pedagogia 

Freireana. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                             
27 Nesta relação professores e alunos em respeito mútuo e colaboração efetiva se posicionam de maneira aberta às 

negociações de significados provenientes de ambos. 
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Figura 5 - Processo de aprendizagem na Pedagogia Freireana 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A ilustração da Figura 5 descreve o processo educacional – a aprendizagem – como uma 

sequência infinita no qual o reconhecimento da realidade pelo indivíduo (tomada de 

consciência) sofre transformações pela sua ação/reflexão culminando na posição crítica da 

realidade (conscientização).  

O processo não se encerra neste ponto. “A criação da nova realidade, tal como está 

indicada na crítica precedente, não pode esgotar o processo da conscientização. A nova 

realidade deve tomar-se como objeto de uma nova reflexão crítica.” (FREIRE, 1979, p. 15). As 

novas situações, os novos problemas levam esse indivíduo ao reconhecimento da nova realidade 

(nova tomada de consciência) e a agir/refletir sobre estas novas condições atingindo outro nível 

de conscientização, e assim, sucessivamente.  

Vale ressaltar ainda, que a concepção de ensino e de aprendizagem na pedagogia de 

Paulo Freire deriva de suas ideias sobre educação. Para ele, educar não “é o ato de depositar, 

de transferir, de transmitir valores e conhecimentos.” (FREIRE, 2005, p. 67). Educar é construir 

juntos educadores e educandos, através do diálogo, uma consciência crítica advinda da 

experiência de ambos no sentido de enfrentar os problemas cotidianos e, caso necessário, 

promover transformações na realidade local. Para isso, na concepção freireana o processo de 

aprendizagem tem como uma das prioridades “o aprendizado dos conteúdos sempre sob a 

perspectiva das exigências da libertação, a necessidade da permanente reflexão sobre o que se 

aprende, para que e a quem interessa o que se aprende.” (BEISIEGEL, 2010, p. 112, grifos do 

autor). 
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Logo, a lição de Paulo Freire para as práticas educacionais contemporâneas reside no 

fato de que nas “condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando 

em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador 

igualmente sujeito do processo.” (FREIRE, 1996, p. 26). Nesse pensamento, a aprendizagem 

verdadeiramente significativa é aquela que possibilita a transformação do indivíduo através da 

reconstrução dos saberes ensinados, ou melhor, compartilhados entre educadores e educandos. 

Somente assim, a partir dessa reconstrução, todos, educadores e educandos, numa relação de 

igualdade, de reciprocidade, tornam-se conscientes de sua imperfeição enquanto seres 

historicamente constituídos, porém, independentes, emancipados, questionadores, responsáveis 

por sua realidade e pela reestruturação de sua dignidade. 

As ideias de Paulo Freire estão presentes no movimento denominado de Educação 

Matemática Crítica e a preocupação com aspectos políticos da Educação Matemática. Tais 

aspectos estão relacionados com a democracia e suas implicações com o currículo escolar, com 

o acesso ao conhecimento, enfim, com as relações de poder na Educação Matemática. 

Para Skovsmose (2001), principal articulador da Educação Matemática Crítica, educar 

o homem com ideais democráticos é possível e a Educação Matemática tem um importante 

papel na constituição do ser democrático da sociedade tecnológica atual. Tais ideias perpassam 

sobre desenvolver atitudes críticas em relação à Educação Matemática e à cultura digital, sobre 

o papel da matemática no desenvolvimento tecnológico, sobre a alfabetização matemática na 

preparação para o trabalho digno (não exploratório), entre outros. Tais concepções da Educação 

Matemática Crítica muito se assemelham aos ideais da pedagogia libertadora freireana. 

 

3.4 Pontos e contrapontos entre a pedagogia de Freire e as ideias de Piaget e Vygotski 

 

Após síntese das teorias de Piaget, de Vygotski e de Freire fazem-se necessárias algumas 

considerações sobre estas teorias tendo como parâmetro algumas ideias de Paulo Freire. Uma 

ideia comum para estes três estudiosos é a concepção do sujeito. Independente de posições 

filosóficas ou culturais, esses autores concebem o sujeito como um ser ativo e envolvido com 

sua aprendizagem. 

Ainda mais, como mencionado anteriormente, mesmo não sendo uma teoria de 

aprendizagem, as implicações educacionais da teoria piagetiana possibilitam comentários 

acerca de possíveis relações entre algumas ideias do construtivismo piagetiano e da Pedagogia 

Freireana. A primeira relação é sobre o papel do sujeito enquanto protagonista no processo 

educacional. 
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No construtivismo piagetiano, “as estruturas do conhecimento e, portanto, da 

aprendizagem, são construídas pelo sujeito mediante sua ação sobre o meio físico e social; 

portanto, mediante um longo processo de interação sujeito-meio.” (BECKER, F., 2011, p. 14). 

Nota-se que o sujeito nesta teoria é um ser ativo, não isolado, responsável pela construção do 

seu próprio conhecimento, auxiliado pelas condições do ambiente ao seu redor. 

Na Pedagogia Freireana, o sujeito também é um ser ativo com participação primordial 

no seu processo educacional, porém, ele não é o único responsável pela sua aprendizagem. Para 

Freire, dialogar, opinar e respeitar as opiniões dos outros são elementos fundamentais em 

qualquer situação social, principalmente, na educação. A aprendizagem ocorre através da 

condição ativa dos indivíduos perante o meio ao redor. Somente assim, os sujeitos atingem um 

estágio de consciência crítica, de capacidade de análise da situação de vida.  

Portanto, diferentemente da ideia piagetiana, o sujeito na Pedagogia Freireana não é o 

único responsável pela sua aprendizagem, pelo seu conhecimento. Os outros28 também ocupam 

lugar de destaque, pois é no diálogo que a verdadeira aprendizagem acontece. 

Uma segunda relação entre as duas teorias em foco, prima pelo entendimento, de que é 

uma característica humana, executar bem algo quando se compreende realmente o que esse algo 

significa e vice-versa. É neste sentido, que fazer e compreender, na perspectiva piagetiana 

equivalem, respectivamente, a agir e refletir na freireana ambos necessários no processo de 

tomada de consciência para Piaget é no de conscientização para Freire (BECKER, F., 2011, 

grifos nossos). 

Apesar de quase idênticos, a tomada de consciência na epistemologia genética não é 

equivalente à conscientização freireana. Entendemos a tomada de consciência piagetiana como 

um processo pelo qual o sujeito se apropria do seu papel enquanto agente de uma ação, dos 

mecanismos físicos envolvidos e do resultado da ação em si. Em outras palavras, 

 

O processo da tomada de consciência é justamente aquele responsável por 

permitir à criança conhecer e compreender no nível de seu pensamento 

(conceitualmente) aquilo que já conhecia e que havia colocado em prática no 

nível da ação concreta. (SOUZA, 2011, p. 79). 

 

Na tomada de consciência, a ação, até então um processo físico, inconsciente, 

possivelmente involuntário em nível cognitivo, passa a ser percebida pelo sujeito e incorporada 

em sua forma de pensar, de raciocinar sobre ela. É através da tomada de consciência que “o 

                                                             
28 O outro se refere a tudo (e todos) que não sou eu. 
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sujeito se apropria de si mesmo, do que ele fez.” (BECKER, F., 2011, p. 177) e as ações físicas 

se constituem em conceitos para o sujeito da ação. 

Apesar de Freire também utilizar o termo tomada de consciência, ele o faz com um 

significado diferente da concepção de Piaget. Na Pedagogia Freireana, tomada de consciência 

é um processo pelo qual o sujeito se aproxima da realidade através de suas experiências 

espontâneas, ações ingênuas, sem fins críticos. Um primeiro passo para o processo de 

conscientização, visto que  

 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 

apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 

realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 
posição epistemológica. (FREIRE, 1979, p. 15). 

 

Somente através do processo dialético de ação-reflexão que a conscientização se 

perpetua e os sujeitos se constituem como elementos fundamentais de transformação própria e 

da realidade. A conscientização é uma maneira de observar a realidade com “o olhar mais crítico 

possível.” (ibidem, p. 17). 

Uma terceira relação envolvendo a epistemologia genética e a Pedagogia Freireana, é 

relativo a problematização das situações do cotidiano utilizada no método freireano.   Nos 

Círculos de Cultura, a problematização movimenta o diálogo, a palavra, a fala dos sujeitos. 

Através de palavras geradoras ou temas geradores o diálogo se inicia e sua manutenção ocorre 

com a atuação do coordenador através de perguntas, de questionamentos, de observações 

expostas para os participantes ou dos próprios participantes para o grupo.  

Estas perguntas são essenciais para o despertar dos participantes nas situações antes não 

percebidas por eles. É o início do processo denominado de descodificação. Este processo 

possibilita aos participantes do grupo uma nova percepção sobre a situação real, uma nova 

codificação conduzindo necessariamente ao desenvolvimento de novos conhecimentos, novos 

conceitos. 

 Mesmo a concepção de Freire com ênfase no social e a de Piaget com ênfase no 

indivíduo, percebemos possíveis relações entre o processo de descodificação/codificação 

freireana e o de equilibração (auto regulação) piagetiana com relação ao processo cognitivo. 

Para a epistemologia genética, quando há um desequilíbrio entre acomodação e assimilação, 

novas estruturas cognitivas são criadas para atingir a equilibração destas estruturas e a 

construção de novos esquemas conceituais. Acontece então a adaptação do sujeito ao meio com 
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a modificação de hipóteses, de concepções, de conhecimentos prévios do sujeito que vão se 

ajustando à construção de novos conhecimentos.  

Para a Pedagogia Freireana o desequilíbrio cognitivo realiza-se através de palavras 

geradoras, temas geradores ou perguntas durante o diálogo; a equilibração das estruturas 

cognitivas piagetianas tem relação com o processo de decodificação freireano e a construção 

de novos esquemas conceituais relaciona-se ao processo de codificação. A adaptação do sujeito 

ao meio nada mais é do que o processo de conscientização, de aprendizagem. 

Em síntese, a Figura 6 ilustra as relações mencionadas entre a Pedagogia Freireana e a 

epistemologia genética piagetiana. 

 

 

Figura 6 - Algumas concepções de Freire e Piaget 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Com relação às aproximações entre a teoria histórico-cultural e a Pedagogia Freireana 

partimos do estudo de Poli (2007). Para esta autora, um possível diálogo entre as duas teorias 

perpassa por dois aspectos essenciais (ver Figura 7). O primeiro deles, refere-se aos 

fundamentos do marxismo em relação à concepção de trabalho como atividade humana vital e 

à concepção de consciência como reflexo superior da realidade. O segundo aspecto, refere-se a 

elementos de cada teoria. Estes elementos são a mediação semiótica, a internalização e a 

elaboração conceitual na teoria histórico-cultural e a mediação pedagógica e a construção do 

conhecimento na Pedagogia Freireana. E, ainda neste aspecto, vale salientar a importância 
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atribuída à linguagem nas duas teorias nas quais a palavra desempenha papel central nas 

interações sociais. 

 

 

Figura 7 - Aspectos principais das teorias de Freire e Vygotski 

 

Fonte: Adaptação a partir de Poli, S. M. A. (2007). 

 

 

Enquanto abordagens sócio-histórico-culturais, a teoria histórico-cultural de Vygotski e 

a pedagogia de Paulo Freire partem da premissa de que a “essência do homem não é uma 

abstração inerente ao indivíduo isolado. Na sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais.” 

(MARX; ENGELS, 2001, p. 101). Ou seja, o homem apesar de seu aparato biológico é 

essencialmente social enquanto ser ativo, histórico-cultural, imerso em práticas sociais no qual 

o trabalho se destaca. É através destas práticas (com interação, diálogo, cooperação social, etc.) 

que os indivíduos pensam, criam, produzem, constroem (e reconstroem) conhecimentos. 

Neste contexto, em ambas teorias o processo de aprendizagem se destaca como um fator 

necessário de conscientização dos indivíduos de sua realidade e do seu papel enquanto 

responsável por ela e pelas transformações que porventura venham a existir. Aprender está 

intimamente vinculado à formação da consciência crítica dos indivíduos. 

Quanto à linguagem, tanto Freire quanto Vygotski defendem-na como um elemento 

importante no processo de aprendizagem, de desenvolvimento dos indivíduos. Para Vygotski, 
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a linguagem é o mais importante dos signos e um dos responsáveis pelo desenvolvimento 

cultural de um grupo social.  

Para Freire, a linguagem, no caso específico, a palavra é o elo mediador entre os 

indivíduos, fator essencial ao diálogo e que conduz ao processo de ação-reflexão, à práxis. 

Através da palavra, do diálogo, inicia-se o processo de conscientização, de emancipação e de 

formação crítica dos indivíduos. 

Apesar da teoria histórico-cultural centrar-se no desenvolvimento psicológico humano 

e a Pedagogia Freireana no processo de conscientização crítica dos indivíduos, para estas duas 

teorias, o processo cognitivo humano depende essencialmente do papel que estes indivíduos 

exercem nas práticas sociais. Em particular, as práticas sociais mediadas no qual os elementos 

mediadores atuam diretamente no processo de conscientização crítica dos indivíduos e na 

apropriação ou na internalização dos conhecimentos culturais.  

Enquanto a mediação pedagógica em Freire é composta pelo educador (ou coordenador) 

e pelos recursos pedagógicos, para Vygotski a mediação semiótica acontece através dos signos 

(principalmente, a linguagem) e pelos artefatos culturais. 

Com relação à concepção epistemológica das duas teorias, concordamos com 

argumentações de Moura, T. (1999) e Núñez (2009). Para estes autores, Vygotski defende que 

a elaboração conceitual, o conhecimento científico, sistematizado, escolar, pode esclarecer, 

rever, atualizar os conhecimentos espontâneos, o senso comum. Ou seja, o ensino deve partir 

não do conhecimento espontâneo, prévio, atual do indivíduo, mas, sim daqueles conhecimentos 

que estão na sua zona de desenvolvimento proximal: conhecimentos que o indivíduo ainda não 

domina, mas está na eminência de adquirir.  

Por outro lado, entendemos que para Freire o conhecimento depende da experiência de 

vida do indivíduo. Isto significa que para este autor, todo e qualquer conhecimento deve partir 

do cotidiano, das práticas sociais dos indivíduos. Porém, entendemos não haver discordância 

em âmbito educacional sobre se o conhecimento parte da experiência ou da zona de 

desenvolvimento proximal dos indivíduos. Vale ressaltar que enquanto os argumentos de 

Vygotski em sua teoria voltavam-se para crianças em idade escolar, os argumentos de Freire 

eram para adultos no qual a experiência de vida, a leitura de mundo é mais perceptível.   

Em suma, tanto para Vygotski quanto para Freire é por meio da internalização dos 

processos sócio-histórico-culturais constituídos que a aprendizagem acontece, é onde a 

consciência humana se origina. Ou seja, é através da atividade mediada, das relações sociais, 

da necessidade de subsistência que o processo de desenvolvimento humano se concretiza.  
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4 A TEORIA DA OBJETIFICAÇÃO: SEUS FUNDAMENTOS 

 

Como abordado no segundo capítulo deste texto, diversas são as concepções de teoria. 

Contudo, para este estudo admitimos a concepção de Radford (2008b) no qual teorias são 

maneiras de se produzir explicações sobre fenômenos e modos de agir baseados em: (1) um 

sistema de princípios básicos; (2) uma metodologia que inclui técnicas de coleta e análise de 

dados; e (3) um conjunto de questões (problemas) de pesquisa que atualiza o sistema de 

princípios. Por enquanto, deteremo-nos a tecer alguns comentários sobre o sistema de princípios 

de uma teoria. Posteriormente, retornaremos aos outros elementos. 

Os princípios de uma teoria são variados e podem incluir concepções epistemológicas e 

ontológicas, bem como elementos de natureza psicológica. Por exemplo, com relação aos 

princípios psicológicos, poder-se-ia analisar a concepção de sujeito cognoscente e como este 

sujeito adquire (ou constrói) o conhecimento, além de como compreender o papel dos outros 

nesse processo. Os princípios epistemológicos estão ligados intrinsicamente a como a teoria 

concebe a aprendizagem, o papel desempenhado pelas instituições culturais e sociais, também, 

as formas de compreensão e interpretação do ensino e da aprendizagem. Os princípios 

ontológicos têm a ver com o status que a teoria atribui ao conhecimento e a realidade (ou 

realidades) considerada. 

Dentre as diversas teorias contemporâneas de aprendizagem em Educação Matemática, 

no presente texto, focalizaremos nossa atenção para a emergente Teoria da Objetificação do 

Conhecimento que daqui por diante será denominada simplesmente de Teoria da Objetificação 

ou, abreviadamente, TO. A Teoria da Objetificação é uma teoria de aprendizagem de 

abordagem sociocultural29 de forte apelo semiótico, pois, atribui aos signos o papel de 

protagonistas na relação entre a atividade humana, a consciência individual e os elementos 

socioculturais historicamente constituídos.  

A Teoria da Objetificação surgiu das ideias de Luis Radford sobre como as culturas 

influenciam a nossa forma de pensar sobre o mundo. As ideias embrionárias da TO surgiram 

no final da década de 1990 e o refinamento destas ideias vem, gradualmente, moldando a 

maneira como a Teoria da Objetificação concebe a relação entre o pensamento e a cultura na 

construção do conhecimento, em geral, e na aprendizagem dos indivíduos, em particular. 

                                                             
29 O seguidor das concepções vygotskianas, James Wertsch utilizou o termo abordagem sociocultural para seu 

próprio trabalho compreendendo que “The goal of a sociocultural approach is to explicate the relationships 

between human action, on the one hand, and the cultural, institutional, and historical situations in which this 

action occurs, on the other.” (WERTSCH; DEL RÍO; ALVAREZ, 1995, p. 11). 
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Também, vale ressaltar que a Teoria da Objetificação se fundamenta nos trabalhos 

semióticos da teoria histórico-cultural de Lev Vygotski e na teoria da atividade de Alexei 

Leontyev com foco principal nas explicações sobre como se dá o pensamento e a aprendizagem 

dos indivíduos frente a uma série de aspectos relativos à cultura e às práticas sociais. Para isto, 

em linhas gerais, a Teoria da Objetificação compreende a aprendizagem como uma aquisição 

interativa de maneiras de pensar historicamente constituídas. Essa aquisição é tematizada como 

um processo de objetificação, isto é, como um processo de dar sentido e tornar-se criticamente 

familiarizado com a lógica histórico-cultural com que os sistemas de pensamento, como a 

matemática, foram construídos e são utilizados. 

Para desenvolver suas ideias centrais, os princípios da Teoria da Objetificação se 

articulam em torno de cinco conceitos relacionados entre si. A saber, (1) o conceito psicológico 

de pensamento; (2) o conceito sociocultural de aprendizagem; (3) o conceito ontológico de 

objetos do conhecimento; (4) o conceito epistemológico de sistemas semióticos de significação 

cultural; e (5) o conceito semiótico-cognitivo de objetivação e seu par, a subjetivação 

(RADFORD, 2006, 2008a). 

 

4.1 O conceito psicológico de pensamento 

 

De modo geral, o pensamento é uma “Atividade da mente através da qual esta tematiza 

objetos ou toma decisões sobre a realização de uma ação. Atividade intelectual, raciocínio. 

Consciência. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 149). Tal concepção mais se aproxima da 

ideia de pensamento como funcionamento da mente através de estruturas interiores ao 

indivíduo. É o caso da concepção de pensamento na epistemologia genética piagetiana. 

Por outro lado, pode-se entender que “o pensamento é o "trabalho" efetuado pela 

reflexão do sujeito sobre um objeto, num movimento pelo qual a matéria-prima que é a 

experiência é transformada, de algo não-sabido, num saber produzido e compreendido” (idem, 

grifo dos autores). Este significado de pensamento mais se aproxima da ideia de internalização 

da teoria histórico-cultural. 

Ou seja, nestes conceitos o pensamento se apresenta como um elemento primordial na 

comunicação entre o indivíduo e o mundo. Mas, como e onde se desenvolve o pensamento? 

Será ele um processo exclusivamente interior à mente humana? Será verdade que o pensamento 

matemático somente necessita da razão para seu funcionamento? Aparentemente, estes 

questionamentos não são objetos de discussão explícita nas teorias contemporâneas de 

aprendizagem em matemática (RADFORD, 2006). O motivo para a aparente ausência de 
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discussões explícitas nestas teorias sobre o que é o pensamento e como e onde ele funciona 

talvez resida no fato de que 

 

Among the most intriguing human activities that can never be directly 

observed is thinking or reflecting. At times one can infer thoughts or 

reflections from a facial expression or a position – as Rodin hoped when he 
moulded his Penseur – and sometimes one might infer them from subsequent 

acts of speech or other actions. But the actual process of thinking remains 

invisible and so do the concepts it uses and the raw material of which they are 
composed. (VON GLASERFELD, 1995, p. 77, grifo do autor). 

 

 Estas afirmações partem da ideia de que em qualquer atividade humana não se pode 

observar o pensamento diretamente. O que se observa no momento do pensar são ações dos 

nossos sentidos imprimindo a experiência em nossa consciência, seja lá onde ela [a consciência] 

se encontre, em uma região física ou abstrata do ser humano.  

 A concepção de pensamento como impossível de ser observado não é uma exclusividade 

de algumas teorias contemporâneas de aprendizagem. Na Antiguidade clássica grega, era 

comum os filósofos buscarem a verdade e a justiça através do pensamento racional – a razão. 

Principalmente para os filósofos platônicos, era através da razão que o mundo sensível 

imperfeito ascendia espiritualmente ao mundo perfeito das ideias.  

Entretanto, foi com o racionalismo cartesiano que o pensamento ganhou status de 

atividade mental interior ao ser humano. O método cartesiano, utilizado amplamente em 

algumas áreas da ciência, consiste em raciocinar com bases em princípios simples, verdadeiros 

e evidentes e, através de deduções lógicas se atingir determinadas conclusões. Um exemplo da 

mente cartesiana – interior ao indivíduo – é a utilização da lógica formal. Partindo-se de 

premissas verdadeiras, usam-se deduções lógicas para se demonstrar a tese. 

A Teoria da Objetificação parte de uma concepção diferente de pensamento como um 

processo mental exclusivamente intracerebral. Para a TO, o pensamento é uma prática social e, 

como tal, uma reflexão mediada do mundo de acordo com a forma da atividade realizada pelos 

sujeitos. Em outras palavras,   

 

El pensamiento es una re-flexión, es decir, un movimiento dialéctico entre 

una realidad constituida histórica y culturalmente y um individuo que la 

refracta (y la modifica) según las interpretaciones y sentidos subjetivos 
propios. (RADFORD, 2006, p. 108, grifo do autor). 

 

Ou seja, para Teoria da Objetificação pensar não é um ato isolado, individual, solitário. 

O pensamento não é somente um componente neurológico, mas sim, uma interligação 
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minuciosa entre o indivíduo e os fatores culturais estabelecidos historicamente. Enquanto os 

fatores culturais são responsáveis por conscientizar o indivíduo, este, segundo suas 

características específicas, próprias, também impõe sua subjetividade, suas ideias perante seu 

grupo social. Logo que o indivíduo absorve, conscientiza-se dos fatores culturais do grupo 

social em que ele está imerso, estes mesmos fatores culturais não imutáveis sofrem influência 

deste mesmo indivíduo que pode modificá-los, aprimorá-los ou atualizá-los. 

Além do pensamento ser concebido como relação dialética entre o indivíduo e sua 

realidade objetiva, por seu enfoque semiótico cultural, a Teoria da Objetificação destaca o 

caráter sociocultural do pensamento e o papel cognitivo desempenhado pelo corpo, pelos signos 

e pelos artefatos, não como auxiliares, mas como constituintes do pensamento. Portanto, para a 

Teoria da Objetificação, o pensamento se caracteriza por um lado como uma forma de prática 

social e, por outro, além de o pensamento ser mediado por corpo, artefatos e signos, ele também 

se localiza no corpo, nos artefatos e nos signos (RADFORD et al., 2005). 

Com relação ao pensamento como uma forma de prática social, a Teoria da 

Objetificação compreende o 

 

thinking is an active mode of social participation in which what we know and 

the way we come to know it is framed by cultural forms of rationality (i.e. by 

cultural forms of understanding and acting in the world) out of which specific 
kinds of questions and problems are posed. (RADFORD, 2005, p. 115). 

 

Assim, a primeira característica do pensamento está intrinsicamente ligada à 

participação efetiva do indivíduo nas atividades de seu grupo social e das maneiras como este 

grupo compreende e age sobre o mundo. O pensamento está enraizado em ideias culturalmente 

construídas, socialmente aceitas e compartilhadas. Neste sentido, apesar do pensamento ser 

uma forma de atuação do indivíduo sobre seu grupo social, ele também é responsável por inserir 

o indivíduo no sistema de ideias culturais do seu grupo. 

Como exemplo dessa primeira característica do pensamento, relembremos a dificuldade 

de aceitação do sistema heliocêntrico nos tempos de Copérnico e as forças culturais 

predominantes na época. O pensamento dos indivíduos do mundo ocidental estava enraizado 

em elementos culturais que até então admitiam o sistema geocêntrico como verdade absoluta. 

Possivelmente, a transição entre os dois sistemas foi um lento e gradativo processo de 

ação/reflexão sobre as práticas sociais regidas pelo sistema geocêntrico e as novas, ou 

adaptadas, práticas em conformidade com as ideias do heliocentrismo. 
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A segunda característica no qual corpo, artefatos e signos atuam não somente como 

mediadores, mas também como lugar do pensamento, a Teoria da Objetificação se fundamenta 

na corrente de estudos antropológicos conhecida como Antropologia Simbólica. Para o 

fundador dessa linha da antropologia,  

 

Pensar consiste não nos "acontecimentos na cabeça" (embora sejam 
necessários acontecimentos na cabeça e em outros lugares para que ele 

ocorra), mas num tráfego entre aquilo que foi chamado por G. H. Mead e 

outros de símbolos significantes – as palavras, para a maioria, mas também 
gestos, desenhos, sons musicais, artifícios mecânicos como relógios, ou 

objetos naturais como jóias – na verdade, qualquer coisa que esteja afastada 

da simples realidade e que seja usada para impor um significado à experiência. 

(GEERTZ, 2008, p. 33, grifo do autor). 

 

Apesar de não ignorar o processo mental intracerebral, o autor citado acentua a 

importância dos signos, dos artefatos e do corpo como elementos primordiais na constituição 

do pensamento. Para ele, o pensamento existe na relação entre o indivíduo e estes elementos 

portadores de significados culturais. Para a Teoria da Objetificação, a tríade: signos, artefatos 

e corpo humano vai muito além de exercer o papel de mediadora entre o sujeito e o objeto no 

processo cognitivo. Esta tríade não é elemento auxiliar, mas sim, o pensamento em si. 

A importância dos gestos na formação do pensamento foi tratada por Radford (2002, 

2003a, 2013b) e mais detalhadamente em relato de pesquisa (RADFORD, 2012). Tal pesquisa 

foi realizada com a participação dos mesmos jovens estudantes durante cinco anos – uma 

pesquisa dita longitudinal. A metodologia utilizada consistiu em uma análise minuciosa de 

centenas de horas de aulas gravadas em vídeo tratando da participação desses estudantes em 

atividades envolvendo generalizações em sequências numéricas.   

A conclusão do autor da Teoria da Objetificação indica que além da linguagem como 

um importante componente do funcionamento cognitivo dos estudantes observados, os gestos 

(e outras ações corpóreas como a voz, por exemplo) não são coadjuvantes, mas integrantes 

fundamentais desse processo de construção de significados, de formação da consciência, do ato 

de pensar algebricamente dos jovens estudantes.  

Sobre signos e artefatos como mediadores nas atividades humanas já se tem 

conhecimento através dos estudos da teoria histórico-cultural. Todavia, como antes 

mencionado, a Teoria da Objetificação vai além ao propor signos e artefatos, assim como o 

corpo, não como meros auxiliares, mas como constituintes do pensamento dos indivíduos. Mais 

uma vez a Teoria da Objetificação se apoia na Antropologia Simbólica por entender que signos 

e artefatos possuem significados culturais que regem a prática social. Ou seja, “o cérebro 
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humano é inteiramente dependente dos recursos culturais para o seu próprio funcionamento. 

Assim, tais recursos não são apenas adjuntos, mas constituintes da atividade mental.” 

(GEERTZ, 2008, p. 56). 

Com relação ao pensamento estar localizado nos signos, nos artefatos e no corpo 

humano, a Teoria da Objetificação parte da ideia de que “Thinking is not the product of an 

action but the action itself.” (ILYENKOV, 1977, p. 35, grifos do autor). Qualquer ação 

perpassa a ideia de movimento, de deslocamento e de recursos (materiais ou não) para sua 

realização. No pensamento não é diferente. O pensamento e todo o processo cognitivo em volta 

dele causa mudanças no modo de agir dos indivíduos e, esse modo de agir, se constitui e se 

expressa através dos signos, dos artefatos e do corpo humano. 

  

4.2 O conceito sociocultural de aprendizagem 

 

 Assim como é comum admitir o pensamento como processo neurológico invisível, 

interno ao ser humano, também o é para a aprendizagem. Porém, geralmente a aprendizagem é 

apresentada como “condicionamento, aquisição de informação (aumento do conhecimento), 

mudança comportamental estável, uso do conhecimento na resolução de problemas, construção 

de novos significados, de novas estruturas cognitivas, revisão de modelos mentais.” 

(MOREIRA, 2011, p. 13). 

 Apesar das duas abordagens teóricas mais utilizadas na Educação Matemática não 

tratarem exclusivamente do tema aprendizagem, pode-se entender que na epistemologia 

genética de Piaget, “a aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento.” (PIAGET, 1972, 

p. 7) e é concebida como uma forma de adaptação cognitiva no qual o indivíduo constrói seu 

próprio conhecimento. Na teoria histórico-cultural, a aprendizagem “é um aspecto necessário e 

universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas 

e especificamente humanas.” (VYGOTSKI, 1991, p. 61) e, além disso, é compreendida como 

a internalização por parte do indivíduo dos processos socioculturais estabelecidos 

historicamente.  

 Apesar de reconhecer a importância dos estudos de Piaget com relação ao 

desenvolvimento humano, por seu enfoque sociocultural, a Teoria da Objetificação mais se 

aproxima das condições necessárias para a aprendizagem expostas pela teoria histórico-cultural, 

pois para esta teoria a aprendizagem “pressupõe uma natureza social específica e um processo 

através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que a cercam.” (ibidem, p. 

30). Ou seja, a aprendizagem enquanto processo que gera desenvolvimento cognitivo se dá na 
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relação entre o indivíduo que aprende e o meio social rico em informações necessárias para esse 

indivíduo se situar como integrante de seu grupo social. Neste sentido, na Teoria da 

Objetificação 

 

El aprendizaje es visto como la actividad a través de la cual los individuos 

entran en relación no solamente con el mundo de los objetos culturales (plano 

sujeto-objeto) sino con otros individuos (plano sujeto-sujeto o plano de la 
interacción) y adquieren, en el seguimiento común del objetivo y en el uso 

social de signos y artefactos, la experiencia humana. (RADFORD, 2006, p. 

124). 

 

  Sendo assim, a aprendizagem é concebida como uma atividade humana específica, no 

sentido da Teoria da Atividade de Leontyev (2009), cujo objetivo é que o indivíduo tome 

consciência dos saberes culturais construídos pela humanidade ao logo dos tempos e participe 

ativamente das relações sociais que envolvem estes saberes. Para isto, a Teoria da Objetificação 

pressupõe duas importantes fontes de significados que sustentam todas as formas de 

aprendizagem: (a) o conhecimento depositado nos artefatos culturais e (b) a interação social. 

 É inegável o papel dos artefatos culturais (objetos, instrumentos, ferramentas, aparelhos, 

etc.) no processo de aprendizagem dos indivíduos. Os artefatos são portadores de 

conhecimentos construídos por gerações anteriores e, como tal, transformaram-se em elementos 

fundamentais na cognição humana. Em parte, graças ao conhecimento depositado nos artefatos 

culturais, o ser humano desenvolveu capacidades intelectuais e, também, novas habilidades 

motoras externas ao corpo como, por exemplo, escrever com lápis ou pescar com anzol. Assim, 

o ser humano se desenvolveu biologicamente e, paralelamente, estruturou-se construindo e 

aprimorando artefatos culturais para sua adequação ao mundo. 

 Logicamente, mesmo os artefatos culturais sendo uma importante fonte para o processo 

de aprendizagem dos indivíduos, eles por si só não são capazes de transmitir todo o 

conhecimento que neles foi incorporado por gerações. Para que a aprendizagem aconteça é 

necessário que estes artefatos estejam inseridos em práticas sociais. É na prática social que a 

memória do artefato se explicita e se cristaliza através da interação entre o indivíduo que 

aprende e outros indivíduos mais aptos na leitura de todas as nuances culturais implícitas nesses 

objetos.  

Para a Teoria da Objetificação, é esta dimensão social a segunda fonte essencial para a 

aprendizagem, pois esta teoria compreende que aprender não se limita a saber ou conhecer algo, 

mas sim, transformar-se em sujeito ativo, participante nas práticas culturais constituídas.  É 

através da aprendizagem que se dá a conquista interativa e criativa de formas de agir, de pensar, 
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de raciocinar estabelecidas por padrões culturais constituídos historicamente (RADFORD, 

2013a). Assim, para a Teoria da Objetificação, a aprendizagem se caracteriza em linhas gerais 

 

como un proceso social que se mueve simultáneamente en las dos esferas: la 

del saber y la del ser. Aprender no es simplemente adquirir un conocimiento 

sino también un proceso formativo y trans-formativo del ser, del sujeto que 
aprende. Ser y saber son, en efecto, considerados dentro de la TO los dos 

lados de una misma moneda: dos aspectos interrelacionados de la enseñanza 

y del aprendizaje. (RADFORD, 2011, 44, grifo do autor). 

 

E no caso particular da sala de aula,  

  

The theory of knowledge objectification posits, indeed, the problem of 

learning as a social process through which students become progressively 
conversant with cultural forms of reflection. Arising in the course of sensuous 

mediated cultural praxes embedded in historically formed epistemes and 

ontologies, learning, it is argued, is not just about knowing something but also 

about becoming someone. The formulation of learning as a process where 
knowing and being are mutually constitutive leads to a non-utilitarian 

conception of the classroom: entrenched in unerasable ethical concerns, the 

classroom appears as a space for the growth of intersubjectivity and the 

nurturing of what is called here the communal self. (RADFORD, 2008a, p. 

215, grifo do autor). 

 

Assim, para a Teoria de Objetificação a aprendizagem é um processo social através do 

qual os indivíduos se familiarizam gradativamente com maneiras culturais de conhecer o 

mundo, de agir perante ele e, por que não, de conhecer a si próprio. Ou seja, aprender é muito 

mais do que saber resolver equações, ter fluência em diversas línguas ou atribuir significado 

aos objetos conceituais de uma cultura.  O processo de aprendizagem deve ser voltado para a 

criação de indivíduos éticos, conscientes e reflexivos que se posicionam de maneira crítica em 

práticas sociais histórica e culturalmente constituídas (RADFORD, 2014). 

Com estas características, aprender matemática vai além do saber resolver problemas, 

muito embora a discussão em torno dos problemas seja uma estratégia para a interação entre os 

indivíduos e os saberes culturais (matemáticos e outros). Aprender matemática é usar o 

conhecimento matemático para tornar-se um cidadão ativo, ético, consciente, responsável 

consigo, com os outros e com tudo ao seu redor.  

Portanto, a Teoria da Objetificação concebe aprendizagem como um processo através 

do qual as capacidades estritamente humanas (cognição, ética, subjetividade, etc.) são 

constituídas. É através da aprendizagem intrínseca na interação social que o conhecimento 
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depositado nos artefatos culturais materializa-se e possibilita o afloramento de subjetividades 

responsáveis pela constituição e transformação do indivíduo em ser social. 

 

4.3 O conceito ontológico dos objetos do conhecimento  

 

As diferentes concepções sobre a natureza dos objetos do conhecimento, além de 

mobilizar os processos de ensino e de aprendizagem, de modo geral30, também movimentam 

diversas pesquisas sobre teorias de aprendizagem. Diferentes teorias apresentam 

posicionamentos distintos, mesmo implicitamente, sobre seus objetos do conhecimento 

dependendo do seu ponto de vista filosófico.  

Há pesquisadores, ancorados na filosofia platônica, defensores da ideia de que os objetos 

do conhecimento são entidades imutáveis com existência própria, independente dos seres 

humanos. Ou seja, estes objetos são concebidos como entidades “abstratas, prontas e 

acabadas, não plausíveis de uma construção racional efetuada pelo sujeito humano inserido em 

seu meio sociocultural, em que os processos cognitivos pudessem ser compreendidos e 

acionados.” (BICUDO, 2013, p. 19, grifos da autora). Assim, o conhecimento em si consiste 

em descobrir relações pré-existentes entre esses objetos. 

Para outros pesquisadores, como os adeptos da filosofia racionalista, os objetos do 

conhecimento são criações da mente humana. Nessa linha de pensamento, particularmente, “os 

objetos matemáticos são criações mentais que devem satisfazer ao que o intelecto deles exige 

e espera.” (DEL VECCHIO JUNIOR, 2010, p. 70). Aqui, a razão é uma ferramenta essencial, 

pois, através dela a mente humana atua antes de qualquer influência dos sentidos ou de qualquer 

elemento exterior ao próprio intelecto.  

Com uma abordagem distinta das citadas, a ontologia dos objetos do conhecimento na 

Teoria da Objetificação parte da concepção dialética de Hegel31. A concepção hegeliana de 

conhecimento é baseada na distinção entre duas categorias ontológicas aristotélicas 

relacionadas, embora diferentes: potência e ato. De modo geral, os objetos do conhecimento 

são entes sócio-histórico-culturais produzidos através do trabalho social (atividade) e 

                                                             
30 Com relação ao processo de ensino-aprendizagem da matemática “muitas crenças e concepções tanto de 

estudantes quanto de professores estão enraizadas em uma posição ontológica, muitas vezes implícita e 

inconsciente a respeito dos objetos matemáticos.” (SANTI, 2010, p. 12, tradução nossa). 
31 A dialética do singular-particular-universal. O singular tem a ver com a aparência do fenômeno, como o 

fenômeno é visualizado, com especificidade; o universal diz respeito às leis gerais do fenômeno; o particular é o 

mediador entre o específico (singular) e o geral (universal). Exemplo: o homem é um singular pois é diferente de 

todos os outros seres, mas, também é um universal, pois é semelhante a qualquer outro homem (PASQUALINI; 

MARTINS, 2015). 
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pertencentes precisamente à categoria de potencialidades, e como tal, são abstratos ou gerais 

(RADFORD, 2015a). 

Embora abstratos, a Teoria da Objetificação concebe os objetos do conhecimento como 

padrões fixados gerados no decorrer do desenvolvimento histórico-cultural através do processo 

de ação-reflexão motivado pela prática social. Em outras palavras, estes objetos são a evolução 

de uma síntese codificada culturalmente e historicamente de fazer, pensar, e se relacionar com 

os outros e com o mundo (RADFORD, 2006, 2015a). A Figura 8 ilustra, em parte, como 

compreendemos a ideia de objetos do conhecimento como síntese codificada. 

 

 

Figura 8 - A estrutura do objeto do conhecimento 

 

Fonte: Radford, L. (2004, p. 16). 

 

 

A ilustração da Figura 8 mostra que o objeto é captado pelos sentidos dos indivíduos em 

atividades socioculturais, em épocas diferentes, de acordo com as práticas no qual estes objetos 

são utilizados. A maneira como cada cultura observa este objeto é uma das formas de 

apresentação (1, 2, ..., n). A síntese dessas “n” maneiras de apresentação (representação do 

objeto) é a mediadora entre a forma como percebemos os objetos através da sensibilidade 

humana e o objeto em si, enquanto abstração.  

Todavia, para a Teoria da Objetificação, a estrutura representada na Figura 8 não é a 

responsável pelo reconhecimento ou pela compreensão dos objetos do conhecimento. O 
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pensamento e os objetos que ele trata são mediados pela “praxis cogitans” (RADFORD, 2006, 

p. 107), a prática social de ação e reflexão. Essa mediação depende de uma rede de signos, 

artefatos e seus respectivos significados. É a mediação pela atividade semiótica. Para a Teoria 

da Objetificação esse tráfego entre objetos do conhecimento, signos e significados está 

intimamente ligado às práticas socioculturais mediadas e o processo de ação-reflexão que elas 

mobilizam.  

Em qualquer prática social mediada semioticamente, a relação sujeito-objeto é moldada 

pela maneira que se reconhecem e se utilizam os vários tipos de signos (e, respectivamente, 

seus significados) e de artefatos. A utilização dos signos e dos artefatos alteram o modo como 

os indivíduos percebem os objetos ao seu redor. Ou seja, a mediação por signos e artefatos 

alteram a capacidade cognitiva dos indivíduos e, portanto, tem papel fundamental sobre como 

surgem os objetos do conhecimento e sua dependência dos padrões culturais. Esses padrões são 

modos culturais de significações imersos em sistemas semióticos, um dos pilares da Teoria da 

Objetificação discutido posteriormente ainda neste trabalho. 

Por enquanto, vamos nos ater a como a Teoria da Objetificação concebe os objetos 

matemáticos.  

 

The theory of knowledge objectification suggests that mathematical objects 
are historically generated during the course of the mathematical activity of 

individuals. More precisely, mathematical objects are fixed patterns of 

reflexive human activity incrusted in the everchanging world of social 
practice mediated by artifacts. (RADFORD, 2008a, p. 221-222, grifos do 

autor). 

 

Isto é, apesar da intrínseca mutabilidade da prática social ao longo dos tempos, os 

objetos matemáticos exercem o papel de modelos, padrões, matrizes imprescindíveis para o 

desenvolvimento de qualquer atividade humana que necessite dos saberes matemáticos. Esses 

objetos são símbolos de unidades culturais que emergem a partir do trabalho coletivo mediado 

por signos e artefatos, e que sofrem contínuas alterações com o tempo, de acordo com as 

necessidades. Enquanto síntese codificada, os objetos matemáticos são o resultado de inúmeras 

ações diferentes e peculiares desenvolvidas e aprimoradas historicamente no processo social, 

nas atividades práticas. Para ilustrar essa ideia, observemos a Figura 9. 
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 Figura 9 - Resolução de equação linear 

 

 

Fonte: Radford, L. (2015a, p. 136). 

 

 

 Na Figura 9 há uma sequência de símbolos comumente denominada de uma das 

maneiras de se resolver uma equação linear. Analisando cuidadosamente, porém, a sequência 

simbólica não representa o conhecimento matemático sobre equação linear. O conhecimento 

envolvido vai muito além de sua representação física rabiscada no papel. O que se vê na Figura 

9 é apenas uma síntese, uma maneira codificada, historicamente aceita e culturalmente 

constituída, de lidar com números indeterminados, operações matemáticas, relações de 

equivalência etc.  

Na perspectiva aristotélica de potência e ato, o conhecimento sobre equação linear é 

potencialidade, possibilidade, abstração enquanto a forma simbólica da Figura 9 e todo o 

arsenal matemático envolvido nela é um singular, uma maneira de se concretizar, de se 

visualizar o raciocínio necessário para se apreender o conhecimento sobre equação linear. É 

através do singular que o conhecimento matemático enquanto abstração se confunde com sua 

concretização, a síntese, a simbologia da Figura 9.  

Entretanto, para a Teoria da Objetificação “knowledge as general, as synthesis, is not 

an object of thought and interpretation. [...] It can only become an object of thought and 

interpretation through specific problem-posing and problem-solving activities.” (RADFORD, 

2015a, p. 136). É através da atividade que o objeto do conhecimento enquanto potencialidade, 

possibilidade se concretiza nos singulares. Logo, os objetos do conhecimento somente serão 

reconhecidos como objetos do pensamento dentro de uma problematização coerente, com 

conotações apropriadas, no contexto que estes objetos façam sentido, não como um monte de 

símbolos rabiscados no papel. 

Para a Teoria da Objetificação, a existência dos objetos do conhecimento está atrelada 

a três elementos: os objetos em si, seus singulares (sua realização no mundo concreto) e 
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atividade (práxis) que os media (idem). Isto significa que não se pode acessar diretamente os 

objetos do conhecimento. Enquanto potencialidades, abstrações, os objetos do conhecimento 

somente se materializam através de práticas socioculturais que os problematizam. É através 

destas práticas que acontece o movimento do abstrato ao concreto, da potência ao ato, da 

possibilidade à realidade. 

Assim, para a Teoria da Objetificação, os objetos do conhecimento não são entidades 

criadas exclusivamente pela mente, nem tampouco, existem independentes do ser humano. 

Mesmo estes objetos e o ato de pensar estando interligados de forma indissociável, não faz 

sentido a existência destes objetos sem alguma atividade que os dê significado, pois para a 

Teoria da Objetificação, os objetos do conhecimento não são idealidades platônicas acessíveis 

através da razão. Estes objetos são frutos da prática social. 

No entanto, além de não haver consenso entre os filósofos sobre a natureza dos objetos 

do conhecimento, muito menos há consenso entre os pesquisadores em teorias de aprendizagem 

sobre incluir ou não, como elemento básico explícito em sua teoria, a concepção ontológica 

destes objetos.  

Enquanto a Teoria da Objetificação elenca a concepção ontológica dos objetos do 

conhecimento como um dos princípios fundamentais de uma teoria de aprendizagem, há outras, 

como o Construtivismo Radical que se exime de qualquer discussão nesse âmbito. 

Aparentemente, “a concepção de uma ciência enquanto modelo possível de compreensão da 

realidade pode eximir-se de um comprometimento ontológico absoluto.” (DEL VECCHIO 

JUNIOR, 2010, p. 183). 

Em síntese, com base na epistemologia genética piagetiana, o Construtivismo Radical é 

uma teoria com base na premissa de que o conhecimento é o resultado das próprias operações 

cognitivas do indivíduo e não a influência de uma realidade que existe independentemente do 

ser humano. Nesse aspecto, para o construtivista radical, a construção do conhecimento não 

exige a participação de qualquer realidade além da subjetividade do indivíduo (GAETE, 

201332).  

Para o Construtivismo Radical, mesmo que uma realidade exterior ao indivíduo exista, 

ainda assim ela não desempenha qualquer papel na construção de seu conhecimento. De modo 

geral, no Construtivismo Radical, “o conhecimento não necessita ser “verdadeiro”, porque 

corresponde a uma realidade ontológica, ele apenas deve ser “viável” na realidade experiencial 

do conhecedor.” (RODRIGUES, 2015, p. 73, grifos do autor). 

                                                             
32 http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/46/index.htm 
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Enquanto a Teoria da Objetificação considera fundamental que qualquer teoria apresente 

sua concepção sobre os objetos do conhecimento, o Construtivismo Radical não apresenta, não 

discute a concepção ontológica destes objetos. Em particular, esta teoria se exime de qualquer 

discussão ontológica sobre os objetos do conhecimento.  

Por outro lado, no caso particular da matemática, a Teoria da Objetificação parte da ideia 

de que os objetos matemáticos são símbolos de unidade cultural, uma síntese codificada, que 

emergem da necessidade inerente às práticas humanas e, apesar de serem padrões fixos (pelo 

menos em um determinado período de tempo) estes objetos passam continuamente por 

modificações ao longo da história de acordo com processos socioculturais constituídos. Na 

verdade, os objetos matemáticos e o seu significado dependem dos problemas que a 

humanidade enfrenta, no qual o conhecimento matemático é necessário e dos processos 

imprescindíveis à resolução de tais problemas. 

 

4.4 O conceito epistemológico de sistemas semióticos de significações culturais 

 

Como mencionado anteriormente, a atividade semiótica mediada por signos e artefatos 

é a responsável pela forma como se reconhecem os objetos do conhecimento e, também, 

responsável por como os indivíduos absorvem os significados culturais construídos 

historicamente. Partindo da ideia de atividade mediada da teoria histórico-cultural, construiu-

se um dos conceitos fundamentais da Teoria da Objetificação: o de sistemas semióticos de 

significações culturais.   

Idealizado no final do século passado, ainda sem a expressão “significações” no nome, 

 

The concept of Cultural Semiotic System (CSS) that we want to submit is hence 

a system conveying contextual significations embodying the use of signs. 
Those significations sanction rules of sign use, making the production and 

understanding of a sign inextricably tied in with the situation in which the sign 

is implemented. (RADFORD, 2003b, p. 14). 

 

Nesta concepção, pode-se destacar dois pontos relevantes: (a) CSS é um sistema que dá 

significações contextuais que se incorporam ao uso do signo; (b) tais significações legitimam o 

uso do signo tornando sua produção e compreensão essencialmente ligado às condições em que 

ele é empregado. Isto quer dizer que as significações é que são contextuais; o signo pode ser o 

mesmo, com outras significações em outros contextos. 
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Em 2006 o conceito aparece com o nome que perdura até hoje, ou seja, sistemas 

semióticos de significações culturais (SSSC). No entanto, ele aparece sendo aplicado a um 

contexto específico, o da matemática, como uma 

  

superestructura simbólica [que] incluyen significados culturales tales como 

concepciones en torno a los objetos matemáticos (su naturaleza, su modo de 

existencia, su relación con el mundo concreto, etc.) y patrones sociales de 
producción de significados. (RADFORD, 2006, p. 109). 

 

Em 2007, Radford nos traz uma explicitação mais abrangente, ao expressar os SSSC 

como uma estrutura supra simbólica que 

 

is responsible for the views and beliefs that a culture holds about the good, 

the right, the beautiful, etc. It includes ideas about truth, the methods to 

inquire about it, what counts as evidence, the legitimate forms of knowledge 

representation, etc. (RADFORD; EMPEY, 2007, p. 234). 

 

E continua seu enunciado do SSSC dizendo como fica no caso da matemática: 

 

It also relates to beliefs about mathematical objects, their mode of existence 

and their relationship to our concrete world. [...] All these beliefs reflect 

accepted principles of an ontological nature, i.e. principles about the way the 

world is and the legitimate manner in which it can be scrutinized. 

(RADFORD; EMPEY, 2007, p. 235). 

 

Neste sentido, os SSSC são uma espécie de consciência cultural coletiva, objetivada nas 

práticas sociais, responsável pelas crenças, valores e condutas de um grupo social, pelos padrões 

de comportamento moral, pelas normas sociais de convivência e de estética, pela concepção do 

que seja verdadeiro no mundo e como se dá o acesso a essa verdade, bem como, estes sistemas 

validam, ou não, o conhecimento construído e suas formas de representação. 

No caso particular da matemática, de caráter ontológico e epistemológico, os SSSC são 

responsáveis pela concepção inerente à natureza dos objetos matemáticos, como se dá o acesso 

a eles e como estes objetos auxiliam na compreensão do mundo ao redor. 

Deste modo, numa enunciação inicial podemos entender os SSSC como sendo um 

conjunto semiótico que funciona como operador, atribuindo significado específico aos signos 

constituídos historicamente de acordo com a cultura de um grupo social. Os elementos desse 

conjunto são regras, normas, padrões, valores de relevância social nas práticas culturais, além 

de modos de produção e validação de conhecimentos. É através dos SSSC que o pensamento e 

a aprendizagem se inter-relacionam e se dá a formação da consciência dos indivíduos.  
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No entanto, consideramos que tal enunciado seja tomado à luz das funções que, segundo 

a Teoria da Objetificação, os SSSC desempenham. 

 

Estos sistemas tienen tres funciones principales: (1) una tiene que ver con las 

ideas que una cultura se hace respecto a la naturaleza del mundo (la 

dimensión ontológica) y cómo el mundo puede ser (o no) objeto de 
conocimiento; (2) la segunda función ofrece formas de conducta y de acción 

(a veces implícitas, a veces explícitas) que son productoras de significados. 

Es aquí donde aparece la frontera siempre borrosa entre la conducta ética y 
moral (los límites de lo permitido); (3) la tercera función tiene que ver con la 

manera en que la cultura organiza y legitima las relaciones de los individuos 

con el mundo y entre ellos. (RADFORD, 2013d, p. 141). 

 

A primeira função dos SSSC, relaciona-se com questões de natureza ontológica e 

epistemológica em relação ao mundo (seja ele material ou ideal). Ou seja, são as ideias que uma 

determinada cultura faz à respeito da natureza do mundo e como o mundo pode ser (ou não) 

objeto de conhecimento. A segunda função, é inerente às maneiras aceitas (ou não) de interagir 

com o mundo: são questões éticas e estéticas nas quais despontam o conceito do que é justo ou 

injusto, bom ou mau, belo ou feio, correto ou incorreto etc. A última função dos SSSC, é a de 

normatização à respeito das relações entre os indivíduos e destes com o mundo. 

Queremos propor então, que o conceito de SSSC seja formulado juntamente com a 

enunciação de suas funções, o que permite nos referir aos SSSC como sendo: um conjunto 

semiótico que funciona como operador atribuindo significado específico aos signos 

constituídos historicamente de acordo com a cultura de um grupo social. Os seus elementos são 

as ideias de natureza ontológica e epistemológica e regras, normas, padrões, valores éticos e 

estéticos de relevância social nas práticas culturais, além de modos de produção e validação de 

conhecimentos.  

Além disso, ao atuarem num determinado contexto sociocultural, os SSSC 

desempenham as seguintes funções: (a) produzem ideias à respeito do mundo e da possiblidade 

de conhecê-lo; (b) determinam padrões e valores morais e estéticos; (c) organizam e legitimam 

as relações dos indivíduos com o mundo e entre os próprios indivíduos.  

A nosso ver, tal conceituação ampliada, isto é, atrelada às suas funções, permite-nos 

destacar mais claramente qual ou quais sistemas estão atuando num determinado contexto. 

Vejamos alguns dos exemplos dados pelo autor da Teoria da Objetificação com SSSC agindo 

em contextos específicos. 

Radford e Empey (2007) apresentam o caso de dois homens que decidem se associar 

num empreendimento que se dá no seguinte contexto. O fato acontece em 1163 em Gênova e 
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esse empreendimento consiste numa viagem de comércio para gerar lucros. Cada sócio entra 

com uma parte (não simétrica) do capital necessário e apenas um dos sócios vai partir em tal 

viagem, parando de porto em porto para vender e comprar mercadorias. Ao retornar a Gênova, 

apura-se o resultado financeiro da viagem e, após ser deduzido o capital, os lucros serão 

divididos pelos dois sócios numa certa proporção.  

 O ponto de destaque aqui, é que as condições que regem tal associação são assentadas 

por escrito num documento perante o cartório da cidade. O documento firmado diz: 

  

Testemunhas: Simone Bucuccio, Ogerio, Peloso, Ribaldo di Sauro e 

Genoardo Tosca. Stabile e Ansaldo Garraton estabeleceram uma "sociedade" 

a que, de acordo com seus testemunhos, Stabile contribuiu com 88 liras e 
Ansaldo 44 liras. Ansaldo leva o capital, para fazê-lo render lucro, para Tunis 

ou onde mais a embarcação que o levará pode ir, isto é, o navio de Baldizzone 

Grasso e Girardo. Após seu retorno, ele vai entregar os lucros para Stabile ou 

ao seu representante, a fim de dividi-los. Após a dedução do capital, eles vão 
dividir os lucros pela metade. Feito em Chapter House, 29 setembro de 1163. 

Além disso, Stabile autoriza Ansaldo enviar esse dinheiro para Genoa no 

navio de sua escolha. (LE GOFF, 195633 apub RADFORD; EMPEY, 2007, p. 
236, tradução nossa). 

 

Se examinarmos o contexto geral, podemos perceber um enorme conjunto de abstrações 

codificadas em signos. Para destacar apenas algumas, vejamos um aspecto do processo de 

geração e divisão de lucros.  

De uma parte, há uma concepção de mundo físico geográfico, a ideia de cidades 

longínquas, a tecnologia de navegação e a possibilidade de comércio à distância. Isto está 

relacionado com a função ontológica dos SSSC.  

Por outro lado, há a noção do que é justo ou injusto associada à divisão do produto final 

(lucro) numa certa proporção baseada em certos critérios. Também percebemos a noção de 

verdade representada pela presença de testemunhas na assinatura do contrato. Os dois itens 

apontam para a segunda função do SSSC atuante neste contexto. 

Por último, notamos a organização das relações entre os indivíduos e destes com o 

contexto externo e a validação de tais relações pelas leis, costumes, sistema jurídico, tudo isto 

incorporado no contrato assinado perante o notário da cidade de Gênova. 

Convém, no entanto, notar o seguinte: se para o mesmo contexto descrito acima, 

quisermos focalizar um outro momento do processo, por exemplo, se quisermos nos concentrar 

nas paradas do navio nos portos e no processo de obtenção de lucro por intermédio da compra 

                                                             
33 LE GOFF, J. Marchands et banquiers du Moyen Age. (7th updated edition, 1986). Paris: Presses 

Universitaires de France, 1956. 
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e venda de mercadorias, teríamos então que destacar já um outro conjunto de operadores 

semióticos relevantes. Em tal conjunto de operadores, um elemento simbólico relevante seria a 

moeda ou as moedas utilizadas nas compras e vendas das mercadorias.  

O que podemos concluir daqui é que o conjunto de operadores de significados num dado 

contexto não é destacado de modo unívoco, pois, para o mesmo contexto geral, podemos 

focalizar estes operadores em diferentes aspectos ou diferentes momentos de um mesmo 

contexto. É uma conclusão óbvia se pararmos para pensar que contexto por si mesmo é uma 

palavra polissêmica. 

Em outro exemplo, Radford (2008c, 2010a) apresenta o caso de uma comunidade 

isolada na Papua Nova Guiné: o povo Loboda. Apesar deste povo empregar métodos numéricos 

simples de contagem, na maioria dos casos, eles utilizam um processo comparativo não 

absoluto para expressar quantidades, comprimentos, tempo etc. Por exemplo, a idade das 

crianças é expressa pela sua fase de amadurecimento (infantil, criança, adolescente, ...); o 

comprimento de um colar é comparado com o comprimento do braço de um indivíduo adulto 

da família etc. 

Para o autor da Teoria da Objetificação, o processo comparativo qualitativo deste povo 

é possível, pois o “pensamento matemático Loboda está enraizado em categorias conceituais 

culturais gerais que englobam outras atividades não-matemáticas.” (RADFORD, 2008d, p. 446, 

tradução nossa). Para exemplificar essa ideia, vejamos o caso a seguir. 

A troca de presentes em atividades festivas coletivas tem um papel social importante 

para este povo. Se um indivíduo Loboda presenteia outro indivíduo nessa ocasião social, este 

deverá retribuir o presente recebido equivalentemente em quantidade e valor. Os presentes são 

diferenciados por categorias. No mesmo presente não há itens de categorias diferentes. Por 

exemplo, não há batatas e fumo em um mesmo presente. Além disso, não se conta quantos itens 

há em um presente. 

Porém, nessa comunidade, a quantidade de itens e o valor de um presente não são 

medidos em padrões numéricos absolutos como conhecemos. Não há moeda ou uma unidade 

padrão que possa avaliar o presente dado ou recebido. Como então se dá, com justiça, a 

retribuição de um presente recebido pelos habitantes da comunidade Loboda? Quais os 

parâmetros comparativos que os indivíduos desta comunidade utilizam para reconhecer o valor 

de um presente? Por que nesta comunidade a insatisfação com um presente não é compartilhada 

publicamente? 

As respostas para essas questões estão diretamente interconectadas com os sofisticados 

SSSC desenvolvidos pelo povo Loboda. Na troca de presentes, o valor destes está incorporado 
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nas formas de pensamento constituídas historicamente na prática social da comunidade Loboda. 

Percebe-se assim as funções ontológicas e epistemológicas dos SSSC funcionando na 

categorização dos itens que os Loboda cultivam ou produzem no seu cotidiano (fumo, inhame, 

colares, etc.) e no costume de presentear com itens de mesma categoria.  

A segunda função dos SSSC, é percebida na noção de justiça, valores morais (certo ou 

errado) e nas normas sociais implícitas na tradição cultural de dar e receber presentes. Receber 

um presente implica necessariamente em retribuição com um presente de valor equivalente.  

Por último, nota-se que as relações entre os indivíduos, a comunidade em geral e o valor 

atribuído a um presente formam um encadeamento sofisticado de padrões semióticos que 

incluem os valores éticos e morais na comparação entre os presentes dado e recebido. É nisso 

que os SSSC funcionam como responsáveis pelo comportamento social mesmo quando há 

insatisfação individual com o presente recebido. 

 Em mais um exemplo sobre os SSSC, Radford (2003b) apresenta um caso sobre a teoria 

dos números na Grécia antiga. Para ilustrar tal situação, o autor utiliza a proposição 21 do Livro 

IX dos Elementos de Euclides (2009) e, com base nesta proposição, apresenta suas 

considerações sobre os argumentos utilizados para demonstrá-la na concepção dos pitagóricos, 

por volta do século VI a. C. e trezentos anos depois na concepção platônico-euclidiana. 

 Neste período entre Pitágoras e Euclides, a cultura grega passou por muitas alterações 

sociais e culturais. No caso específico da matemática, enquanto a representação de números por 

pontos ou pedras era comum para os pitagóricos, a concepção platônico-euclidiana não a 

aceitava como verdadeira. Nos tempos de Euclides, os números assim como os outros objetos 

matemáticos se valiam da concepção platônica no qual estes objetos são abstratos, entidades 

perfeitas pertencentes a um mundo ideal. 

 Neste exemplo, podemos destacar os SSSC determinando naturezas distintas do objeto 

do conhecimento (objeto matemático) num caso pitagórico e no euclidiano e, 

consequentemente, as maneiras aceitas de fazer uma demonstração matemática são distintas.  É 

importante destacar a primeira função (ontológica e epistemológica) dos SSSC em ambos os 

casos. Enquanto para os pitagóricos “os números possuíam extensão espacial, confundindo o 

ponto geométrico do desenho com a unidade abstrata da aritmética.” (ALMEIDA, 2003, p. 

194), para os euclidianos os números eram entidades abstratas que não pertenciam ao mundo 

sensível, concreto. 

 Com relação a segunda função dos SSSC, podemos destacar as concepções do que é 

certo ou errado, ou seja, as formas aceitas de se chegar a verdade, de se demonstrar uma 

proposição. Enquanto que para os pitagóricos “a prova é o exemplo.” (BECKER, O., 1965, p. 
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84, grifo do autor), nos tempos de Euclides, mesmo valendo-se do artifício de representar os 

números por segmentos de reta, todas as proposições, excetos os axiomas ou postulados, 

somente eram aceitas como verdadeiras se fossem demonstradas. Porém, a demonstração não 

era apenas contemplativa, exemplificada, mas sim, deveria partir de axiomas ou postulados e 

através de deduções sucessivas verdadeiras se atingir o objetivo. 

Após analisarmos as três situações peculiares envolvendo os SSSC, vamos nos ater ao 

exemplo da matemática na Grécia antiga. Inicialmente, destacaremos as similaridades e 

diferenças entre este exemplo e o caso da Educação Matemática. Uma similaridade é que o 

objeto matemático é o mesmo, mas, as diferenças são muitas. Em primeiro lugar, está a 

variedade e a complexidade de exemplos na Educação Matemática.  

Se considerarmos, simplesmente, um olhar restrito para o ensino da matemática já se 

pode ver que num mesmo período, numa mesma época, numa mesma universidade as respostas 

às questões ontológicas (o que é o objeto matemático e como se aprende matemática) são de 

uma diversidade notável. Entre professores e pesquisadores predominam uma visão platônica 

mais vigoram também outras visões. Consequentemente, o que é aprender matemática e como 

ensinar matemática tem uma variedade de respostas.  

Mas, se destacarmos uma situação ainda mais localizada, como por exemplo, uma aula 

de matemática do ensino fundamental no qual se utiliza o material dourado para se explicar o 

sistema numérico decimal. Em determinado momento, o professor passa uma tarefa específica, 

como por exemplo, fazer uma subtração utilizando o material dourado. Em seguida, os alunos 

resolvem sua tarefa por tentativa e erro (forma permitida de ação quando se utiliza material 

manipulável). Posteriormente, apresentam-na ao professor. Este então avalia a solução, diz se 

está certo ou errado de acordo com as formas culturais aceitas que, neste caso, é o sistema 

numérico e as formas de manipulação atreladas a ele. 

Neste caso pontual, podemos perceber as três funções dos SSSC em ação: a primeira 

função, de caráter ontológico e epistemológico, é responsável pela concepção do sistema de 

numeração decimal e pela legitimação do material dourado como representante desse sistema 

de numeração.  

A segunda função dos SSSC, responsável pela atribuição de valores éticos e estéticos, 

se pode ver quando o professor avalia o resultado da tarefa apresentada pelo aluno. Vale 

destacar que o professor não avalia ao seu bel prazer. Ela avalia como certo ou errado não 

arbitrariamente, mas de acordo com as regras de representação do sistema de numeração 

decimal estabelecidas culturalmente, pré-existentes ao professor e aos alunos.  
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A terceira função dos SSSC, é responsável pelas relações entre os indivíduos e dos 

indivíduos com o mundo. No caso particular do nosso exemplo, as relações entre o professor e 

os alunos e entre os próprios alunos estão estabelecidas por características sociais pré-

determinadas. Além disso, as relações do professor e do aluno para com o conhecimento estão 

de acordo com as características específicas do sistema métrico decimal, uma forma histórico 

culturalmente constituída por diversas gerações. 

Após a apresentação de várias situações particulares envolvendo os SSSC e, apesar do 

conceito de tais sistemas e suas funções aparecer detalhadamente em vários momentos, por 

exemplo, RADFORD (2003b, 2006, 2008c, 2010a, 2013d), ainda nos resta argumentar sobre o 

porquê dos SSSC serem tão importantes para a Teoria da Objetificação. Primeiramente, o 

próprio autor da teoria considera os SSSC como uma importante aproximação para se explicar 

“o problema da formação social da mente.” (RADFORD, 2003b, p. 28, tradução nossa). Ou 

seja, estes sistemas seriam então fundamentais na construção e argumentação de qualquer 

teoria, não somente na teoria em foco. 

Por outro lado, para a Teoria da Objetificação enquanto teoria semiótico cultural, os 

SSSC são fundamentais para mostrar que existem forças que dão significado aos elementos da 

cultura. Ou seja, a Teoria da Objetificação necessita dos SSSC para mostrar que são as forças 

culturais que governam as relações sociais em uma comunidade humana constituída. 

Por fim, os SSSC administram, normatizam, valoram, legitimam, etc., o conhecimento 

cultural e as relações sociais. Sem estes sistemas não há aprendizagem, pois, os SSSC agem na 

formação da consciência do indivíduo que aprende segundo a realidade cultural objetiva em 

que ele está inserido. 

 

4.5 O conceito semiótico-cognitivo de objetificação e seu par, a subjetificação 

 

Um dos pontos centrais em qualquer teoria de aprendizagem é sua explicação sobre 

como ocorre o aprendizado dos sujeitos. Conforme mencionado, a Teoria da Objetificação 

concebe aprendizagem como uma atividade reflexiva mediada no qual os objetos do 

conhecimento são compreendidos como entidades socioculturais portadoras de significação e 

historicamente reconhecidos. Esse entendimento de aprendizagem está intrinsicamente 

relacionado com a sua compreensão de como ocorre o pensamento dos sujeitos e de sua inter-

relação com os SSSC na administração e regulação das práticas sociais constituídas. 

Na Teoria da Objetificação, a aprendizagem é o ponto culminante do processo de 

objetificação. Para esta teoria, objetificar é um fenômeno no sentido hegeliano de se perceber: 
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“algo que está ali e que aparece em frente ao sujeito.” (RADFORD, 2014, p. 141, tradução 

nossa). Não algo que aparece repentinamente, mas, um aperceber-se conceitual gradativo das 

nuances características do objeto do conhecimento. A objetificação é um processo ativo e 

dinâmico no qual o sujeito se dá conta de um objeto conceitual da cultura e o transforma em 

um objeto de sua consciência. 

Porém, a transformação vinculada ao processo de objetificação não se dá com o sujeito 

isolado construindo seu conhecimento. A Teoria da Objetificação entende a objetificação como 

um processo social ativo e criativo de construção de significados dos padrões culturais, de ação 

e reflexão no qual os indivíduos atingem níveis mais profundos de subjetividade e de 

consciência (RADFORD, 2008c). Ou seja, o processo de objetificação (Figura 10) ou de tornar-

se ciente do objeto requer muito mais do que somente percebê-lo.  

Para se adquirir conhecimento, o indivíduo deve tomar ciência não só do objeto em si, 

mas também de todas as relações abstratas intrínsecas a ele. Geralmente, a ciência dessas 

abstrações se dá com o auxílio de signos e artefatos mediando a relação sujeito-objeto em 

consonância com os SSSC. Os signos e artefatos exercem assim a importante função de meios 

semióticos de objetificação na teoria em foco. 

 

 

Figura 10 - Diagrama do processo de objetificação 

 

Fonte: Radford, L. (2002, p. 16). 
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A Figura 10 ilustra os componentes estruturais do processo de objetivação do 

conhecimento. Observe que não há ligação direta entre os indivíduos e os objetos de 

conhecimento. Isto se deve a impossibilidade de acesso direto a estes objetos exigindo a 

intervenção essencial da mediação semiótica. No caso da matemática, o acesso aos objetos do 

conhecimento é mediado por gráficos, símbolos, ilustrações, além da fala, da percepção e dos 

gestos dos indivíduos. É neste sentido que  

 

students’ acquisition of a mathematical concept is a process of becoming 

aware of something that is already there, in the culture, but that the students 
still find difficult to notice. The awareness of the object is not a passive 

process. The students have to actively engage in mathematical activities not 

to “construct” the object (for the object is already there, in the culture) but to 

make sense of it. This process of meaning-making is an active process based 
on understandings and interpretations where individual biographies and 

conceptual cultural categories encounter each other – a process that, 

resorting to the etymology of the word, I call objectification. To learn, then, 
is to objectify something. (RADFORD, 2005, p. 117, grifo do autor). 

 

Ou seja, objetificar não é construir algo ou algum objeto do conhecimento, ao contrário, 

é um processo de tornar-se consciente de algo existente na cultura, mas que os alunos (no caso 

da sala de aula) ainda têm dificuldade em compreender. Nesse processo, a postura ativa e 

reflexiva dos alunos conduz à tomada de consciência gradativa do objeto cultural e ao 

desenvolvimento de suas subjetividades e opiniões em torno dos problemas envolvendo tal 

objeto.  

A concepção de objetificação proposta pela TO está diretamente conectada com a ideia 

que “Learning is an intentional act in which the subject encounters and puts in “front” of his 

consciousness the mathematical object through a mediated activity that gives sense to the 

learned object.” (SANTI, 2010, p. 59, grifo do autor). Nesta perspectiva, a função dos meios 

semióticos de objetificação não é meramente representar o objeto do conhecimento. Sua 

principal função é mediar a atividade reflexiva visando à objetificação destes objetos. Isto é 

possível, pois, signos e artefatos são portadores de uma inteligência acumulada historicamente, 

de uma gama de abstrações e significações fundamentais no processo de aprendizagem e, além 

do mais, signos e artefatos são veículos de experiências histórico-culturais de atividades 

cognitivas constituídas por gerações anteriores.  

Logicamente, principalmente no processo de aprendizagem matemática, os meios 

semióticos de objetificação possuem um papel instrumental fundamental, porém mais 

importante ainda é sua função no pensamento. Para a Teoria da Objetificação, estes meios 

semióticos são consubstanciais do processo de pensar, pois eles administram culturalmente e 
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socialmente as ações dos indivíduos nas atividades. Os meios semióticos de objetificação são 

condensadores das práticas sociais historicamente constituídas. 

Vale ressaltar que, como mencionado, mesmo a aprendizagem sendo um processo social 

mediado por meios semióticos, isso não é o bastante para garantir o aprendizado do sujeito. Há 

de se considerar os sistemas semióticos de significações culturais (Figura 11).  

 

 

Figura 11 - Elementos essenciais no processo de aprendizagem na TO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

É através das interações sociais, dos sistemas semióticos de significações culturais e dos 

meios semióticos de objetificação que os sujeitos reconhecem a dimensão cultural incorporada 

historicamente nos objetos conceituais.  Isto por que “Objects cannot make clear the historical 

intelligence that is imbedded in them. This requires that they be used in activities as well as in 

contact with other people who know how to “read” this intelligence and help us to acquire it.” 

(RADFORD, 2008a, p. 224, grifo do autor). 

Portanto, os objetos em si, sozinhos, isolados do seu contexto sociocultural não 

proporcionam a aprendizagem dos sujeitos. Para que estes objetos exerçam sua função 

primordial de elementos consubstanciais do pensamento, eles devem estar inseridos em práticas 

sociais que possibilitem a leitura completa de todos seus significados, de toda sua carga 
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representativa, abstrata e funcional. Além do mais, há de se observar que a utilização desses 

objetos está intrinsicamente relacionada com os meios semióticos nos quais estes objetos se 

revelam. 

A estreita relação entre aprendizagem e objetificação pode ser vista observando as 

ilustrações das figuras 10 e 11. Enquanto a estrutura do processo de objetificação na prática 

social é composta por interação social, signos e artefatos, significados e objetos do 

conhecimento, a estrutura da aprendizagem é formada pelos indivíduos, meios semióticos de 

objetificação, sistemas semióticos de significações culturais e conhecimento, respectivamente. 

Contudo, para a Teoria da Objetificação, a aprendizagem não depende somente da 

objetificação do conhecimento cultural, pois o conceito de objetificação está intrinsicamente 

ligado ao de subjetificação. Enquanto a objetificação é processo social de tomada de 

consciência de algo que não era notado, a subjetivação é o processo de criação do ser social. 

Nas palavras do próprio autor da teoria, “La subjetivación consiste en aquellos procesos 

mediante los cuales los sujetos toman posición en las prácticas culturales y se forman en tanto 

que sujetos culturales históricos únicos. La subjetivación es el proceso histórico de creación 

del yo.” (RADFORD, 2014, p. 142).  

Isto significa que aprender na Teoria da Objetificação vai muito além do somente 

conhecer algo, dominar técnicas, memorizar procedimentos etc. Indubitavelmente, aprender 

consiste na transformação do sujeito perante o objeto do conhecimento e também na 

transformação do sujeito em si, no reconhecimento enquanto ser histórico-cultural – o processo 

de subjetificação.   

A subjetificação pressupõe a criação de uma identidade do sujeito perante seu grupo 

social, o desenvolvimento de uma subjetividade única, particular que o caracteriza com um ser 

social diante de outros seres sociais. Porém, a construção subjetiva do sujeito não depende 

exclusivamente dele nem tampouco depende somente de condições externas a ele. 

 

El sujeto se constituye en tanto que sujeto a través de sus acciones, 
reflexiones, gozos, sufrimientos, etc. Pero, por el otro lado, las acciones a 

través de las cuales el sujeto se constituye, están inmersas en formas de acción 

y de relación hacia otros que son culturales e históricas. (RADFORD, 2014, 

p. 143). 

 

Isto significa que é através de suas ações que o sujeito se constitui, cria sua identidade 

única. Porém, mesmo sendo próprias do sujeito, estas ações estão imersas em aspectos culturais 

constituídos historicamente. Ou seja, ao mesmo tempo que o sujeito se constitui enquanto 
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portador de subjetividades que o caracterizam, ele também é constituído pelos sistemas 

semióticos de significações culturais presentes no seu grupo social. 

Neste sentido, Radford (2013c) atenta para o fato de que a sala de aula não deve ser um 

local de transmissão mecânica do conhecimento. A sala de aula é um espaço oportuno para se 

compreender aspectos conceituais de variadas culturas e também para oportunizar a reflexão 

crítica do sujeito visando seu crescimento intelectual, subjetivo e de responsabilidade por 

questões de sua sociedade. É por isso que a aprendizagem na Teoria da Objetificação tanto o 

processo de conhecimento (objetificação) quanto o processo de transformação (subjetificação) 

não existem isolados. A Figura 12 ilustra essa estreita relação. 

 

 

Figura 12 - Os processos de objetificação e de subjetificação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 A Figura 12 ilustra a intrínseca relação entre os processos de objetificação e de 

subjetificação em uma teoria de aprendizagem na concepção radfordiana. Estes processos não 

devem ser vistos como independentes, sem relação aparente. Devem ser compreendidos sim 

como processos mutuamente constituídos, inter-relacionados, fundamentais no processo de 

aprendizagem, pois além de envolver sujeitos em maneiras culturais de pensar, também se 

prestam ao desenvolvimento de sensibilidades como o respeito, a pluralidade, a inclusão, a 

solidariedade, as relações interpessoais e outras características essenciais ao “communitarian 

self.” (RADFORD, 2008a, p. 230). 
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5 A PEDAGOGIA FREIREANA E A TEORIA DA OBJETIFICAÇÃO: CONEXÕES 

POSSÍVEIS 

 

 Neste estudo, tecemos considerações sobre a variedade de teorias de aprendizagem de 

matemática, sobre os argumentos que norteiam essa diversidade e sobre as teorias que as 

fundamentam. Outrossim, apresentamos argumentos sobre as possíveis relações entre as teorias 

de Piaget, de Vygotski e de Freire. No capítulo anterior, apresentamos e analisamos os 

principais elementos constituintes da Teoria da Objetificação. 

 Analisa-se, neste capítulo possíveis interconexões entre a Teoria da Objetificação e a 

Pedagogia Freireana tomando como referência a maneira como Radford concebe uma teoria e 

nos aspectos apresentados no segundo capítulo desse trabalho.  

 

5.1 Características gerais de uma teoria 

 

Em geral, teorias são essenciais em qualquer área da ciência moderna. É comum se 

utilizar teorias para fundamentar pesquisas (principalmente, com relação aos métodos de coleta 

e análise de dados e na verificação dos resultados), assim como pode-se ter as próprias teorias 

como objetos de investigação. Não é diferente no campo educativo, pois “toda prática educativa 

envolve uma postura teórica por parte do educador” (FREIRE, 1981, p. 35) implícita ou 

explicitamente. 

Apesar das várias concepções de teoria, como apresentadas no segundo capítulo deste 

texto, para este estudo, como apresentado no capítulo anterior, deter-nos-emos na concepção 

de Radford (2008b) ilustrada na Figura 13.  
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Figura 13 - Estrutura básica de uma teoria 

 

Fonte: Radford, L. (2015b, p. 549). 

 

 

Para Radford, teorias são maneiras de se produzir explicações sobre fenômenos e modos 

de agir baseados em três componentes: (1) um sistema de princípios básicos; (2) uma 

metodologia que inclui técnicas de coleta e análise de dados; e (3) um conjunto de questões (ou 

problemas) de pesquisa. 

Os componentes da teoria não atuam isoladamente, mas sim, em uma inter-relação 

dialética na qual a simples alteração no sistema de princípios, na metodologia ou nas questões 

de pesquisa ocasiona mudanças no todo, na teoria em si. Vejamos alguns pontos importantes 

sobre cada um dos componentes de uma teoria. 

Primeiramente, como já mencionado, o sistema de princípios básicos ou, simplesmente, 

os princípios de uma teoria são variados e podem incluir concepções filosóficas 

(epistemológicas e ontológicas), bem como, elementos de natureza psicológica. Por exemplo, 

com relação aos princípios psicológicos, poder-se-ia analisar a concepção de sujeito 

cognoscente e como este sujeito adquire (ou constrói) o conhecimento, além de como 

compreender o papel dos outros sujeitos nesse processo.  

Os princípios epistemológicos estão ligados intrinsecamente a como a teoria concebe a 

aprendizagem, o papel desempenhado pelas instituições culturais e sociais, bem como, as 

formas de compreensão e interpretação do ensino e da aprendizagem. Os princípios ontológicos 

se relacionam ao status que a teoria atribui aos objetos do conhecimento (conceituais) e à 

realidade (ou realidades) considerada. Ambos, princípios epistemológicos e ontológicos estão 

relacionados às concepções filosóficas dos idealizadores de teorias. 

Por outro lado, a metodologia de uma teoria não se resume a especificar um método: os 

procedimentos ou as técnicas a seguir na coleta e análise de dados, na verificação dos resultados 
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da investigação. Logicamente, além de um método de investigação, a metodologia requer 

suporte conceitual em conhecimentos válidos, fundamentados no sistema de princípios da 

teoria.  

Em geral, “uma metodologia apenas faz sentido por meio de sua inter-relação com um 

conjunto de princípios teóricos e com as questões de pesquisa que [a teoria] procura responder.” 

(RADFORD, 2015b, p. 548-549, tradução nossa). Ou seja, a metodologia é como a teoria 

procura responder as questões de pesquisa atendendo ao sistema de princípios teóricos. 

 A intrínseca relação entre a metodologia e o sistema de princípios de uma teoria é 

fundamental para se diferenciar os dados relevantes dos irrelevantes na investigação e para 

formular questões de pesquisas coerentes, com bases sólidas.  

Com relação às questões de pesquisa, não é absurdo afirmar que teorias surgem a partir 

de problemas simples ou complexos, de perguntas iniciais, mas ainda sem explicações ou, pelo 

menos, sem respostas satisfatórias. Mesmo uma única pergunta pode originar diversas teorias, 

cada uma destas empregando determinada maneira de tentar respondê-la. 

À medida que a teoria vai tentando solucionar os problemas ou perguntas iniciais, dar-

se, paralelamente, a constituição do sistema de princípios, da metodologia e, consequentemente, 

soluções surgem e novas questões emergem movimentando, em um processo cíclico, todos os 

componentes estruturais da teoria. Logo, as questões de pesquisa somente são relevantes 

quando coerentes em relação aos princípios teóricos consistentes da teoria. São as questões que 

alimentam e realimentam todo o processo investigativo dentro da teoria. 

 

5.2 Caracterização da Teoria da Objetificação e da Pedagogia Freireana 

 

Neste momento, faz-se necessário a caracterização dos princípios teóricos, da 

metodologia e das questões de pesquisa da Teoria da Objetificação e da Pedagogia Freireana 

dentro da concepção de teoria conforme estrutura apresentada na Figura 13. 

 

5.2.1 Os princípios teóricos 

 

Enquanto abordagem sociocultural, a Teoria da Objetificação tem um sistema de 

princípios que se fundamenta no materialismo dialético de Marx e Engels (2001) e a ideia 

fundamental da constituição dinâmica e recíproca entre ser e cultura. O indivíduo, ao criar 

cultura pela transformação da natureza, também é modificado pelos próprios elementos 

culturais produzidos. Ou seja, à medida que o ser humano vai desenvolvendo meios culturais 
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para sobreviver ou conviver com e no mundo, ele próprio vai reconstruindo-se para adaptar-se 

às novas condições. 

Ainda baseado nos preceitos marxistas, a Teoria da Objetificação ajusta as ideias de 

forças produtivas sociais e os modos ou relações de produção ao processo de formação da 

consciência, consequentemente, da aprendizagem. Apesar de existirem outros elementos 

essenciais ao processo de objetificação – ou de aprendizagem – não se pode negar o papel das 

forças produtivas e dos modos de produção do conhecimento. Numa teoria de aprendizagem, 

as forças produtivas envolvem todas as instituições sócio educacionais e todos os elementos 

essenciais à produção do conhecimento (por exemplo, a escola, o currículo). Os modos de 

produção do conhecimento se referem aos artefatos e signos, bem como, todo o arsenal de 

significações neles incorporados indispensáveis à formação da consciência do ser social. 

Do materialismo dialético, a Pedagogia Freireana herdou a concepção de luta de classes 

entre proletariado e burguesia. Uma luta travada, sim, no campo econômico, mas com viés 

político-social. Na concepção de Freire, a luta através da educação levaria à conscientização, à 

criação do ser social e, consequentemente, às transformações estruturais profundas na 

sociedade. Para isto, a concepção freireana se fundamenta no entendimento de que é necessário 

explicar a “consciência a partir das contradições da vida material, a partir do conflito existente 

entre as forças produtivas sociais e as relações de produção.” (MARX, 1859)34. 

Da teoria histórico-cultural, a Teoria da Objetivação utiliza-se do essencial princípio no 

qual o desenvolvimento psicológico do indivíduo depende de sua participação em interações 

sociais e em atividades culturais mediadas por sistemas simbólicos. Neste sentido, a Teoria da 

Objetificação utiliza-se da Teoria da Atividade – na concepção de Leontyev (2009) – como 

unidade de análise relacionando desenvolvimento psicológico e a mediação semiótica em 

interações socioculturais. 

Em síntese, a atividade na teoria histórico-cultural é uma estrutura complexa, de caráter 

coletivo, mediada por artefatos, com divisão de tarefas, composta por ações e operações 

diferenciadas que conduzem a um objetivo comum. Neste sentido, a teoria da atividade é um 

elemento primordial para explicar o vínculo entre o indivíduo e sua estrutura social pois, é 

através do relacionamento social e das práticas culturais que ocorre o desenvolvimento 

intelectual do indivíduo. 

                                                             
34 Retirado do prefácio de: Para a crítica da economia política. Disponível em: 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio.htm Acesso em 14 de novembro de 2015. 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio.htm
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Um destaque na teoria da atividade é o caráter atribuído a mediação semiótica (com 

signos e artefatos) como um dos fatores determinantes no desenvolvimento das funções mentais 

superiores, pois 

  

O uso de meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda, 

fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de 

instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior 
as novas funções psicológicas podem operar. (VYGOTSKI, 1991 p. 40). 

 

Assim sendo, a mediação semiótica além de produzir alterações no comportamento 

humano transformou a relação do ser humano com o ambiente. Estas transformações 

possibilitaram ao homem pular mais alto, enxergar mais longe, correr mais rápido, utilizar 

artifícios para memorização, entre outros aspectos. Ou seja, a atividade mediada é um 

importante fator na relação entre o homem e o meio, modificando o próprio comportamento 

humano e o meio onde este vive.  

Conforme mencionado anteriormente, é com base na teoria histórico-cultural e na teoria 

da atividade que a Teoria da Objetificação desenvolve os conceitos de pensamento, 

aprendizagem, objetificação, subjetificação, sistemas semióticos de significação cultural. E, 

ainda, a maneira como a TO concebe os objetos do conhecimento tem base na dialética do 

singular-particular-universal de Georg Hegel (1770-1831).  

Por outro lado, além do materialismo dialético de Marx e Engels, os princípios 

freireanos se fundamentam em diversas concepções filosóficas que vão desde o personalismo 

de Emmanuel Mounier35 (1905-1950), passando pelo existencialismo de Karl Jaspers (1883-

1969), pela dialética de Hegel e pela escola socialista de Antonio Gramsci36 (1891-1937). 

(BACH JUNIOR, 2012; ROSSI, 1982; SCOCUGLIA, 2006). 

O Personalismo de Mounier é uma corrente filosófica “ético-política que enfatiza o 

valor absoluto da pessoa e seus laços de solidariedade com as outras pessoas.” (ABBAGNANO, 

2007, p. 759).  Assim, a concepção personalista não se preocupa com a essência das coisas, mas 

sim, enfatiza o caráter social e moral do ser humano em detrimento de suas necessidades 

materiais e individuais. Além disso, o Personalismo acredita na “atividade vivida e inesgotável 

de autocriação, de comunicação e de realização no homem.” (JAPIASSU; MARCONDES, 

2001, p. 135), pois o ponto central de sua filosofia é a existência humana. 

                                                             
35 Um estudo detalhado do Personalismo de Mounier encontra-se em Severino (1974). 
36 Uma síntese da obra de Gramsci, os fundamentos da sua escola, a localização histórico-geográfica, o público-

alvo, as funções, etc. encontra-se em Nosella (1992). 
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Para atingir os objetivos de sua filosofia personalista, o pensamento de Mounier se 

concentrava na constante  

 

exigência de vivência, de ciência e de ação. O plano de conhecimento deve 

ser incessantemente integrado numa vivência experiencial do objeto [...] para 

poder ser eficaz. Jamais o conhecimento que interessa o homem poderá deixar 
de apelar para a co-naturalidade com o objeto, para a experiência pessoal, para 

a experiência existencial, e jamais tudo isso poderá deixar de ser fonte 

energética da ação. (SEVERINO, 1974, p. 42). 

 

 Estas características muito se assemelham à concepção teórica implícita no método 

pedagógico de Freire. Vivência, ciência e ação são identificadas em todas as etapas de seu 

método nos Círculos de Cultura. Desde a primeira etapa, com a inclusão dos coordenadores nas 

comunidades para assimilar costumes, experiências, a vivência no local do estudo, passando 

pelo diálogo nas etapas seguintes no qual coordenadores e membros da comunidade discutem 

situações vivencias, finalizando com a conscientização-alfabetização dos participantes nos 

círculos. 

Outra particularidade do pensamento de Mounier, consiste em atribuir quatro 

características essenciais a ação do ser humano: “transformar a realidade exterior, 

autoconstruir-se, aproximar as pessoas entre si e aumentar o universo de valores.” 

(SEVERINO, 1974, p. 106, grifos do autor). Mais uma vez, nota-se a estreita relação entre os 

pensamentos de Mounier e de Freire. Inegavelmente, essas quatro características poderiam ser 

classificadas como objetivos da Pedagogia Freireana que vão além do processo de 

alfabetização, ampliados para a educação geral dos sujeitos.  

Isto é, na Pedagogia Freireana é incessante a preocupação com a realidade histórico-

cultural dos sujeitos, com o autoconhecimento, principalmente relativo à condição de 

responsável pela própria situação existencial e, por fim, com o diálogo entre os sujeitos como 

porta de entrada para uma educação comprometida com a formação humana em suas várias 

dimensões intelecto-sócio-histórico-político-culturais. 

Inegavelmente, a ideia de Freire de ser humano inacabado, em constante processo de 

construção/reconstrução através do diálogo, tem forte aproximação com o pensamento 

existencialista de Jaspers sob dois aspectos inter-relacionados. Por um lado, a “essência da 

existência é o seu inacabamento” (BACH JUNIOR, 2012, p. 142) e por outro, “a preocupação 

com a existência em seu âmbito interativo, no diálogo com o outro.” (ibidem).  

Estes aspectos remetem a preocupação existencialista com “a análise das situações mais 

comuns ou fundamentais em que o homem vem a encontrar-se. Nessas situações, obviamente, 
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o homem nunca é e nunca encerra em si a totalidade infinita, o mundo, o ser ou a natureza.” 

(ABBAGNANO, 2007, p. 402). Ou seja, o homem para existir, para se construir/reconstruir 

necessita primeiramente tomar ciência de si com ser em constante reconstrução. Algo que é 

impossível sem tomar ciência do outro – do mundo ao redor. 

Pode-se notar o pensamento existencialista de Jaspers ecoando na Pedagogia Freireana 

em ideias fundamentais como: 

 

A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 

necessariamente inscrevem o ser consciente se sua inconclusão num 
permanente movimento de busca. [...] É neste sentido que, para mulheres e 

homens, estar no mundo necessariamente significa estar com o mundo e com 

os outros. (FREIRE, 1996, p. 57-58). 

 

O pensamento existencialista de Freire se caracteriza como processo de 

construção/reconstrução da consciência. Esse processo, é impossível sem colaboração, união, 

organização de todos (educandos-educadores) e sem a síntese cultural da vivência no mundo 

constituída através das gerações humanas. 

Por outro lado, os indícios da dialética de Hegel na teoria freireana se encontra nas 

relações de poder e dominação apresentadas por Freire entre opressores e oprimidos. É uma 

estreita relação com o dilema hegeliano sobre de quem é a consciência independente e de quem 

é a consciência escrava na relação entre dominação e escravidão37. Este dilema é melhor 

entendido a partir dos argumentos de Freire (2005) sobre o fato de o oprimido não ter 

consciência de que sua situação existencial se encontra inserida no mundo organizado, 

manipulado, idealizado pelo opressor.  

Mesmo o oprimido se reconhecendo oprimido, a “sua aderência ao opressor não lhe 

possibilita a consciência de si como pessoa, nem a consciência de classe oprimida.” (ibidem, p. 

18). A ideologia do opressor com seus valores, seus interesses impõem ao oprimido um 

inconsciente medo da liberdade que aparentemente é muito maior que o desejo e a necessidade 

de libertar-se da situação imposta implicitamente. 

Do marxismo, Freire absorveu ideias sobre o mundo e a sociedade, o conceito de homem 

como ser transformador da natureza e sobre a leitura dialética da realidade com relação aos 

problemas sociais, principalmente, a luta de classes e a alienação ideológica. Na Pedagogia 

Freireana, alienação não é somente fruto da divisão social do trabalho como prega o marxismo, 

                                                             
37 Entre outros estudos, Hegel (1992) trata da consciência na relação de dependência entre senhor e escravo. 
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mas, é fruto de qualquer relação opressor/oprimido configurada perante várias formas de 

interação social.  

Com relação à luta de classes, o marxismo defende um processo de ação transformadora 

da realidade socioeconômica como maneira de resolução de problemas referentes à injustiça 

social. Para Freire, a situação social depende da realidade sociocultural e não necessariamente 

da socioeconômica. 

Outro fundamento freireano reside na concepção educativa da escola de Gramsci: 

educar a classe trabalhadora para a situação político-econômica italiana do início do século XX 

e não somente preparar mão de obra para as indústrias. Para ele, os trabalhadores deveriam se 

ater a assuntos políticos, filosóficos e culturais e não somente à prática profissional industrial 

para fins meramente técnico-produtivos. Para isso, tal escola tinha o viés de uma instituição 

politicamente educativa no qual os trabalhadores poderiam se educar e adquirir consciência não 

somente dos seus direitos, mas, principalmente das atribuições da classe dominante para fins 

de implantação de um sistema socialista e sua futura manutenção.  

Os ideais da educação para a liberdade da Pedagogia Freireana lembram, em parte, a 

concepção da escola de Gramsci em formar o ser humano com capacidade para pensar, para 

governar e para controlar aqueles que governam (GRAMSCI, 1955). Ou seja, a preocupação 

com a formação política dos trabalhadores na escola Gramsci muito se aproxima da concepção 

da Pedagogia Freireana de liberdade dos trabalhadores/oprimidos através da construção de sua 

consciência crítica enquanto responsável pelo mundo ao redor. 

Além disso, Freire e Gramsci se aproximam nas ideias de educação comunitária com 

enfoque nos aspectos histórico-culturais constituídos pelo grupo social envolvido, o espaço 

educacional utilizado para formação intelectual e política dos trabalhadores/oprimidos e, por 

fim, a filosofia da práxis como essencial à formação do cidadão. 

A Figura 14 apresenta uma síntese das diversas correntes filosóficas que fundamentam 

os sistemas de princípios da Teoria da Objetificação e da Pedagogia Freireana. 
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Figura 14 - Influências filosóficas das teorias em foco 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.2.2 A metodologia 

 

Dando continuidade à estrutura de uma teoria enquanto conjunto formado por princípios 

teóricos, metodologia e questões de pesquisa; o segundo termo (a metodologia), deve estar 

intrinsicamente relacionada com os princípios e as questões de pesquisa de sua teoria. Dessa 

forma, os métodos e técnicas para coleta e análise de dados da investigação devem estar 

coerentes tanto com o sistema de princípios quanto com relação aos problemas identificados na 

pesquisa. 

A metodologia da Pedagogia Freireana assenta-se sobre o lema no qual  

 

teoria, método e prática formam um todo, guiado pelo princípio da relação 

entre o conhecimento e o conhecedor, constituindo portanto uma teoria do 

conhecimento e uma antropologia nas quais o saber tem um papel 

emancipador. (GADOTTI, 1996, p. 85). 

 

Ou seja, ação e reflexão como também teoria e prática são entes indissociáveis. Ambos 

caminham lado a lado no processo educativo, utilizando o diálogo, a cultura e as situações 

sociais como ferramentas fundamentais para o processo de conscientização dos sujeitos. 

O método de Freire em si (sintetizado no terceiro capítulo deste texto), aponta traços 

que vão do diagnóstico da comunidade onde ocorrerá a atividade e a metodologia de 
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alfabetização indissociada da politização – socialismo gramsciano; passando pelo processo 

dialético nos diálogos entre os participantes dos Círculos de Cultura; pela diferenciação entre 

cultura e natureza e a mediação semiótica – teoria histórico-cultural;  pela conscientização das 

classes excluídas – marxismo; pela construção/reconstrução do ser e o reconhecimento do outro 

– existencialismo e personalismo. 

Com relação à metodologia da Teoria da Objetificação, seus métodos para a coleta de 

dados envolvem a estrutura da atividade de sala de aula centrada na tríade objeto – objetivo – 

tarefa (problema). É a partir dessa tríade que se dá o planejamento da atividade envolvendo 

professores e pesquisadores. A participação dos professores, que atuam em sala de aula, onde 

se dará a coleta de dados, é fundamental, pois, além de conhecer a teoria, os professores 

participam efetivamente ajudando inclusive na seleção de problemas que movimentarão a 

atividade. 

Vale ressaltar, que a atividade de sala de aula vai além de uma simples tarefa apresentada 

pelo professor para os alunos resolverem. Esta atividade envolve todo um sistema imerso nas 

relações professor-aluno, aluno-aluno e ambos com o conhecimento. Assim, a atividade visa 

atender às necessidades coletivas do professor e dos alunos enquanto grupo social com objetivo 

comum: a aprendizagem dos alunos. “É neste sentido que a atividade aparece como a unidade 

mínima que reproduz a sociedade como um todo.” (RADFORD, 2015b, p. 554, tradução nossa). 

A implementação da atividade em sala aula (Figura 15), dar-se primeiramente com a 

divisão da quantidade de alunos em pequenos grupos seguida pela apresentação do professor 

da tarefa (problema). Os alunos então discutem a tarefa nos pequenos grupos. O professor 

participa das discussões nesses grupos movimentando o diálogo, questionando ao invés de 

fornecer a solução para o problema. Na etapa seguinte, há a discussão geral com a participação 

de todos os grupos apresentando respostas para o problema, sugestões para a solução de outros 

grupos ou questionando a solução de outros. Se o objetivo da atividade não foi atingido, retoma-

se o trabalho nos pequenos grupos e o processo se repete até que se alcance o objetivo. 
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Figura 15 - Desenvolvimento da atividade em sala de aula 

 

Fonte: Adaptação a partir de Radford, L. (2015b, p. 556). 

 

 

O processo ilustrado na Figura 15 é gravado em áudio e vídeo e, devidamente transcrito. 

Além disso, todo o material utilizado pelo professor e pelos alunos (folha de cálculos, arquivos 

do smart board38, etc.), bem como, as anotações realizadas pelos pesquisadores, é recolhido 

para análise posterior.  

Na fase seguinte, ocorre a análise dos vídeos e das transcrições para identificar os 

“salient segments.” (RADFORD, 2015b, p. 561). Estas partes das gravações são analisadas, 

minuciosamente, à procura de provas, pistas, evidências (falas, gestos, expressões faciais, 

desenhos, manipulação de artefatos, etc.) que apontem indícios sobre como e em qual exato 

momento a objetificação do conhecimento se concretizou e a aprendizagem realmente 

aconteceu. 

 

5.2.3 Questões (problemas) de pesquisa 

 

Com relação às questões de pesquisa, enquanto teoria de aprendizagem, a Teoria da 

Objetificação busca analisar como a aprendizagem dos estudantes ocorre em situações de 

atividade, de prática social. Particularmente, a teoria em foco procura responder como os 

estudantes tomam consciência do conhecimento constituído histórico culturalmente e, ainda, 

como professores e alunos utilizam recursos semióticos para adquirirem o conhecimento e os 

                                                             
38 Uma espécie de tablete ou lousa digital utilizada pelos alunos durante a atividade. 
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significados da lógica cultural (pensar de acordo com saberes matemáticos, por exemplo) 

constituída historicamente. 

Outra questão de pesquisa da Teoria da Objetificação, diz respeito à concepção de 

objetos do conhecimento como entes abstratos, gerais que pertencem à categoria aristotélica 

das potencialidades ou possibilidades. Neste sentido, a Teoria da Objetificação também procura 

entender como o conhecimento é transformado de pura possibilidade a objeto da consciência. 

Isto é, como os estudantes tomam consciência dos objetos do conhecimento? 

No caso particular da Educação Matemática, uma questão de investigação da Teoria da 

Objetificação é como identificar em sala de aula as maneiras de raciocínio matemático dos 

alunos e as formas de interação e cooperação entre os alunos e entre alunos e professor?     

Com relação à Pedagogia Freireana, há diversas pesquisas sobre suas implicações 

educacionais. Dentre estes trabalhos, destaca-se a pesquisa de Pereira (2010) sobre o 

conhecimento na Pedagogia Freireana e a discussão de vinte questões norteadas pela temática 

da “visão freireana do ato pedagógico como ato gnosiológico39 e sua implicação na práxis 

docente.” (ibidem, p. 17). 

Porém, uma questão interessante seria: como utilizar a Pedagogia Freireana de 

alfabetização/conscientização de adultos na educação de modo geral? Os indícios de resposta 

para essa questão são apresentados pelo próprio Freire (2005). Para ele, educar não é replicar 

métodos prontos e acabados, memorizar/depositar conteúdos, a educação dita bancária. Para a 

Pedagogia Freireana, o papel primordial da educação é “desafiar o aluno a pensar seu tempo, o 

por quê e o para quê das coisas e em favor de quê e de quem as opções estão sendo feitas em 

seu contexto.” (LEMOS, 2010, p. 3). Portanto, para se valer da pedagogia de Freire, o essencial 

é exercitar uma educação problematizadora, libertadora, conscientizadora preocupada com as 

relações entre os homens e entre estes e o mundo. 

 

5.3 A Teoria da Objetificação e a Pedagogia Freireana: outros aspectos 

 

A análise apresentada sobre os princípios, a metodologia e as questões de pesquisa na 

Pedagogia Freireana e na Teoria da Objetificação mostram algumas similaridades entre elas. 

Contudo, há outras possíveis relações entre as duas teorias de aprendizagem em foco. Vejamos 

a seguir. 

 

                                                             
39 Enquanto epistemológico é relativo ao conhecimento científico, gnosiológico se refere ao conhecimento de 

modo geral. 
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5.3.1 O enfoque cultural 

 

Enquanto abordagens marxistas, de caráter histórico-cultural, tanto à Teoria da 

Objetificação quanto à Pedagogia Freireana atribuem a cultura uma função importante em suas 

ideias principais. Porém, cada uma destas teorias enfatiza diferentes concepções para o conceito 

de cultura. Enquanto a Pedagogia Freireana tende ao conceito antropológico de cultura, a Teoria 

da Objetificação vale-se do conceito semiótico. 

Do ponto de vista antropológico, apesar das diversas conceituações, de modo geral, 

cultura é compreendida como toda e qualquer criação humana. Neste sentido, há uma 

diferenciação entre natureza e cultura. Essa diferenciação é um dos pontos centrais da 

pedagogia de Freire (ver Figura 16), pois para ele, a compreensão dos indivíduos como seres 

criadores, modificadores da natureza e também, abriria possibilidades para as transformações 

sociopolíticas que tanto pregava. 
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Figura 16 - Situação existencial (Homem – Natureza – Cultura) 

 

Fonte: Freire, P. (1967, p. 125). 

 

 

A Figura 16 ilustra situação existencial do homem do campo utilizada nos Círculos de 

Cultura como ponto de partida para as discussões sobre o homem, a natureza e a cultura. Vários 

temas são discutidos a partir da ilustração sempre focando o papel do homem como criador e 

transformador da realidade através do trabalho, de acordo com as condições necessárias de 

subsistência. Assim, a cultura aparece como elemento que ajuda a explicar ao sujeito (e a seu 

grupo social) seu papel de ser ativo construtor do mundo e ao mesmo tempo transformado por 

esse mundo. 

Vê-se aqui, a preocupação de Freire com todos aqueles que não possuem voz própria, 

postura crítica e, são caracterizadas pela submissão e pelo silêncio (os camponeses, 

trabalhadores rurais etc.). Àqueles que desconhecem suas relações com o mundo e no mundo, 

explorados, utilizados como instrumentos de produção. A condição até certo ponto ingênua 

desse indivíduo faz com  
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que [ele] não possa compreender e, quando compreende, não dê a devida 

importância ao fato de que, transformando a realidade natural com seu 

trabalho, os homens criam o seu mundo. Mundo da cultura e da história que, 
criado por eles, sobre eles se volta, condicionando-os. Isto é o que explica a 

cultura como produto, capaz ao mesmo tempo de condicionar seu criador. 

(FREIRE, 1981, p. 27). 

 

Assim, para transpor as barreiras da situação de imobilidade humana quanto à percepção 

da importância do homem no mundo, a reflexão sobre cultura e educação é um dos pilares da 

Pedagogia Freireana. Para seu idealizador, compreender, analisar e observar a cultura são 

indispensáveis ao processo educativo visto que “a educação trava uma relação dialética com a 

cultura. Desta forma, a nossa experiência educativa não poderia sobrepor-se à realidade 

contextual nossa.” (FREIRE, 1963, p. 12).  

A Pedagogia Freireana assume, na relação dialética entre educação e cultura, uma 

possibilidade de construção de conhecimento realmente significante tanto para educadores 

quanto para educandos. Para educandos, no processo de conscientização de seu papel na 

realidade; para educadores, como condição de respeito e aprendizado da cultura dos educandos. 

Por outro lado, a Teoria da Objetificação parte da concepção semiótica de cultura como 

um dos pilares para sua explicação para como se dá o aprendizado humano. O conceito 

semiótico de cultura se baseia no fato de que a evolução humana está diretamente relacionada 

com a capacidade de o ser humano gerar signos. “É o exercício da faculdade de simbolização 

que cria a cultura e o uso de símbolos que torna possível a sua perpetuação.” (WHITE, 195540 

apub LARAIA, 2001, p. 55).  

Ou seja, a capacidade estritamente humana de produzir cultura está relacionada à sua 

capacidade de criar, interpretar e utilizar signos, pois toda cultura depende de signos e como o 

comportamento humano está vinculado à cultura; então, é através dos signos que a humanidade 

constrói seus padrões comportamentais. Em outras palavras, cultura no sentido semiótico é 

 

um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em 

símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas 
simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. 

(GEERTZ, 2008, p. 66). 

 

                                                             
40 WHITE, L. The Symbol: The Origin and Basis of Humans Behavior. In: MORBEL; LENNINGS; SMITH 

(Orgs.). Readings of Antropology
. 

Nova York: McGraw-Hill Book Co., 1955. [Ed. bras. In: CARDOSO, F. H.; 

IANNI, O. Homem e sociedade. 5. ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1970.] 
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Apesar da cultura e seus efeitos na prática social serem primordiais para como o 

indivíduo chega a conhecer algo, “a prática social é rica em sistemas simbólicos que a 

organizam” (RADFORD, 2013d, p. 10, tradução nossa). Estes sistemas semióticos estão 

presentes em cada cultura, mas não são a cultura em si. Eles são resultados da estreita relação 

entre o indivíduo, os fatos observados na prática social e a realidade histórico-cultural 

constituída (Figura 17). 

 

 

Figura 17 - A estrutura da atividade na TO 

 

Fonte: Adaptação a partir de Radford, L. (2006, p. 111). 

 

 

 

A Figura 17 ilustra a estrutura de como a Teoria da Objetificação entende a prática 

social. Para esta teoria qualquer atividade humana é mediada por signos e artefatos como 

compreende a teoria histórico-cultural, mas, existem outros elementos essenciais no processo 

de aquisição da lógica cultural. Sendo assim, para a Teoria da Objetificação a cultura é um fator 

determinante em qualquer grupo social. Porém, não é a cultura responsável pelo 

reconhecimento de toda a carga conceitual subjetiva incorporada nos signos e nos artefatos. 

Esta é tarefa dos sistemas semióticos de significações culturais que atuam como mediadores 

entre a consciência individual e a realidade cultural objetiva de um grupo social.  

Neste sentido, a Teoria da Objetificação assume uma perspectiva dialético-materialista 

no qual os indivíduos criam a cultura e, dialeticamente, a “cultura fornece as condições para 
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que os indivíduos criem sistemas de pensamento científico, estético, legal etc., em que eles 

mesmos acreditam.” (RADFORD, 2013d, p. 4-5, tradução nossa).  

Logo, a cultura é um fator preponderante para a existência humana. Porém, não é ela 

que administra nosso comportamento ou molda nossas experiências. Essas são tarefas 

específicas dos sistemas semióticos de significações culturais. Apesar do conceito de sistemas 

semióticos de significações culturais não aparecer explicitamente na Pedagogia Freireana, 

pode-se perceber que ele está presente em todas as fases de seu método. Desde a inserção dos 

coordenadores (professores) na comunidade para compreender a situação de vida local, 

passando pelos momentos de discussão nos grupos e o respeito mútuo às opiniões, até a 

alfabetização e a conscientização dos sujeitos envolvidos no processo. 

 

5.3.2 A mediação semiótica 

 

Como mencionado no segundo capítulo do presente texto, um dos pilares da teoria 

histórico-cultural é a atribuição de signos e artefatos como elementos essenciais em toda 

atividade humana, em particular no processo de aprendizagem. Para Vygotski, o 

desenvolvimento cognitivo humano está diretamente atrelado às interações sociais mediadas 

por elementos culturais – os signos.  

É a mediação semiótica no qual os signos têm uma dupla função. Por um lado, eles são 

criados pelo homem para a realização de determinada tarefas e, por outro, os signos são 

utilizados para comunicação entre membros de uma mesma comunidade, de um mesmo grupo 

cultural. No segundo caso, a produção de signos está estritamente relacionada ao processo de 

interpretação dos seus significados que permite a troca de informação e, consequentemente, a 

comunicação (BUSSI; MARIOTTI, 2008). Em particular, no caso da matemática, a mediação 

semiótica é essencial visto que há necessidade de uma representação dos objetos matemáticos 

devido à particularidade de sua natureza e da acessibilidade a esses objetos. 

Contudo, na concepção vygotskiana, a criação e a utilização de signos assumem papel 

tão importante quanto a dos artefatos (instrumentos, ferramentas, ...). Os signos são auxiliares 

em tarefas como comunicação, lembrar de algo, memorização de determinadas ações, comparar 

coisas etc.; assim como os artefatos são essenciais em tarefas em que o homem se relaciona 

com o meio, a natureza. Ou seja, o “signo age como um instrumento da atividade psicológica 

de maneira análoga ao papel de um instrumento no trabalho.” (VYGOTSKI, 1991, p. 38). 

 Logicamente, a diferença conceitual entre signos e artefatos existe. Porém, na 

perspectiva histórico-cultural tal comparação é válida devido ao fato de enquanto os artefatos 
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auxiliam na organização do mundo exterior ao sujeito, os signos auxiliam no processo de 

internalização – de aprendizagem – das ações realizadas na prática social. Independentemente 

das particularidades de signos e artefatos, convém nos determos a como a mediação semiótica 

aparece na Teoria da Objetificação e na Pedagogia Freireana. 

 Partindo da concepção histórico-cultural de linguagem como signo fundamental na 

mediação entre os homens, a Pedagogia Freireana se utiliza da palavra como signo mediador 

principal não somente no diálogo entre os sujeitos, mas também na mediação destes com o 

mundo. “Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado, que mediatiza o 

primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre ambos, que se dá através de signos 

linguísticos.” (FREIRE, 1983, p. 44). Para Freire, a palavra é a mola propulsora do diálogo que 

conduz à conscientização dos sujeitos e às transformações necessárias tanto na sociedade, no 

mundo quanto no próprio sujeito. 

 Além da palavra, o método utilizado na Pedagogia Freireana se utiliza de desenhos como 

recurso semiótico na discussão entre os participantes nos Círculos de Cultura. Através das 

ilustrações (Figura 18), diversos aspectos do cotidiano da sociedade local eram explorados nas 

discussões. Além de aspectos como a diferenciação entre natureza e cultura, a relação do 

homem com a natureza e como ser da natureza, o trabalho humano e a transformação da 

natureza, os padrões de comportamento, as condições de existência e de subsistência, a poesia 

como criação cultural popular e a própria situação dos Círculos de Cultura, ou seja, a própria 

experiência do método freireano era motivo de discussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Figura 18 - Ilustrações de situações existenciais 

  

  

 
Fonte: Freire, P. (1967). 

 

 

 Dentre os aspectos ilustrados na Figura 18, há destaque para a utilização dos recursos 

semióticos presentes na própria comunidade como elementos mediadores no processo dialético 

da Pedagogia Freireana, e não poderia ser diferente. Por exemplo, a expressão Ivo viu a uva tão 
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comum nas cartilhas de alfabetização da época, apesar da rica construção fonética, 

aparentemente, poderia não fazer sentido para os participantes dos Círculos de Cultura do sertão 

nordestino. A utilização de palavras do cotidiano em que o grupo estava funcionando era um 

dos pressupostos para o processo de alfabetização. 

 Embora a mediação semiótica seja importante na concepção freireana, na Teoria da 

Objetificação – uma teoria de aprendizagem emergida da Educação Matemática – esse tipo de 

mediação destaca o caráter de elemento essencial devido à particularidade da natureza dos 

objetos matemáticos. Primordialmente, o acesso aos entes matemáticos é mediado. Ou seja, o 

processo de ensino-aprendizagem da matemática é essencialmente uma atividade no qual signos 

e artefatos (meios semióticos) não são meros acessórios. 

 De modo geral, a ideia de meios semióticos como parte do pensamento humano é 

baseada na concepção vygotskiana de que a utilização de elementos culturais altera o 

desenvolvimento natural das funções psicológicas também corroborada pela ideia de Geertz 

(2008) sobre a mente humana ser dependente dos recursos culturais para seu funcionamento. 

Para este autor, os elementos culturais e os meios não funcionam apenas como auxiliares do 

pensamento. Eles são consubstanciais ao ato de pensar.  

Na concepção da Teoria da Objetificação, o desenvolvimento intelectual humano está 

atrelado ao uso de meios semióticos e toda a carga cultural de significados incorporados neles. 

Estes meios semióticos são “objects, tools, linguistic devices, and signs that individuals 

intentionally use in social meaning-making processes to achieve a stable form of awareness, to 

make apparent their intentions, and to carry out their actions to attain the goal of their 

activities.” (RADFORD, 2003a, p. 41). Ou seja, os meios semióticos carregam consigo toda 

uma herança de padrões de raciocínio, saberes, conhecimentos, formas de pensar incorporadas 

durante o processo de desenvolvimento histórico-cultural da humanidade.  

Assim como na Pedagogia Freireana, a Teoria da Objetificação entende a palavra dita, 

a fala como um componente essencial da mediação semiótica. Neste sentido, a Teoria da 

Objetificação vai além ao atribui ao corpo, ao olhar, aos gestos e à entonação e o ritmo da voz 

um papel também importante na aprendizagem. Esta conclusão é resultado da análise 

minuciosa, quadro a quadro, por diversas vezes, de centenas de horas de gravação em áudio e 

vídeo dos experimentos em atividades desenvolvidas em sala de aula, em parte reproduzida na 

Figura 19 – como relatado anteriormente na metodologia da Teoria da Objetificação41.   

                                                             
41 Detalhes dos experimentos e dos argumentos que levaram a tal conclusão estão em Radford (2002, 2003a, 2009, 

2010a), Bardini, Sabena e Radford (2005), Sabena, Radford e Bardini (2005),  Miranda, Radford e Guzman (2007), 

Radford e Roth (2011) entre outros. 
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Figura 19 - Meios semióticos em ação 

 
Fonte: Sabena, C.; Radford, L.; Bardini, C. (2005, p. 132). 

  

 

A situação relatada em parte na Figura 19 é uma ilustração de momentos da discussão 

dos alunos durante a realização de uma tarefa (Figura 20) sobre generalização de sequências. 

 
 

Figura 20 - Sequência de círculos 

 

Fonte: Sabena, C.; Radford, L.; Bardini, C. (2005, p. 130). 

 

 

Tal tarefa consistia em que os alunos descobrissem quantos círculos haveria na quarta 

figura, na quinta, na décima, na centésima, por fim, em qualquer outra figura da sequência de 

círculos. 
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São momentos nos quais os gestos dos alunos, o desenho, os movimentos corporais, a 

fala, a utilização do lápis, parecem enriquecer e movimentar a discussão e, até certo ponto, 

descrever aspectos intelectuais, psicológicos sobre o ponto de vista da compreensão sobre a 

tomada de decisão com relação a tarefa. É neste sentido, que a Teoria da Objetificação entende 

os meios semióticos como essenciais ao processo de pensar. 

 

5.3.3 A conscientização e a objetificação/subjetificação 

 

De forma coerente, enquanto teoria de aprendizagem, a Teoria da Objetificação prioriza 

formas de ação que auxiliem na aprendizagem realmente significativas dos estudantes. 

Entendendo aprendizagem significativa não apenas como a compreensão profunda dos 

conceitos científicos, mas também como um processo voltado para “a la creación de un espacio 

político y social dentro del cual puedan desarrollarse subjetividades reflexivas, solidarias y 

responsables.” (RADFORD, 2014, p. 136). 

De modo geral, para a Teoria da Objetificação, a educação do ser humano não é somente 

aprender, adquirir conhecimentos.  O processo educacional é bem mais amplo e envolve 

gradativamente o ato de conhecer e a transformação (ética, moral, social etc.) dos sujeitos 

(Figura 21). 

 

 

Figura 21 - Processo educacional na Teoria da Objetificação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Figura 21 ilustra a maneira como a Teoria da Objetificação compreende o processo 

educacional. Por exemplo, aprender matemática não é somente ter o domínio técnico, utilizar 

os conceitos (ou os objetos) matemáticos para resolver problemas ou para desenvolver novos 

conceitos. Aprender matemática envolve outro componente fundamental relativo às exigências 

socioculturais atuais. Tal componente, refere-se ao objetivo da Educação Matemática “como un 

esfuerzo político, social, histórico y cultural cuyo fin es la creación de individuos éticos y 

reflexivos que se posicionan de manera crítica en prácticas matemáticas constituidas histórica 

y culturalmente.” (RADFORD, 2014, p. 135).  

Em outras palavras, o processo educacional de modo geral e a aprendizagem dos 

estudantes em particular, envolve dois processos inter-relacionados: objetificação enquanto 

processo de conhecer e subjetificação, o processo de transformação crítico-reflexivo do sujeito. 

O processo de objetificação envolve uma necessária tomada de consciência dos objetos 

do conhecimento, uma assimilação dos elementos culturais constituídos. Consciência é 

entendida não como algo interno ao sujeito, mas sim na concepção vygotskiana de relação com 

o mundo, como um caso particular da prática social. Ou seja, a “consciência só se torna 

consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, conseqüentemente, 

somente no processo de interação social.” (BAKHTIN, 2006, p. 32). É um passo no qual os 

sujeitos se apropriam da carga conceitual cultural e posicionam-se criticamente em relação aos 

objetos do conhecimento.  

Apesar de relacionados, a tomada de consciência na concepção da Teoria da 

Objetificação não tem o mesmo caráter na concepção freireana. Na pedagogia de Freire, este 

aspecto, é uma espécie de “percepção ingênua dos fatos” (PEREIRA, 2010, p. 100), uma visão 

superficial, até certo ponto espontânea, um primeiro nível de compreensão da situação vivencial 

dos indivíduos. 

Porém, os processos de objetificação/subjetificação na Teoria da Objetificação e de 

conscientização na Pedagogia Freireana muito se assemelham. É praticamente impossível a 

existência de ambos fora de um processo de diálogo, de ação e reflexão dos sujeitos com e sobre 

o mundo. Neste sentido, a premissa freireana: “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a 

si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 2005, p. 78) 

muito se aproxima da ideia de alteridade na Teoria da Objetificação: “el encuentro de eso que 

no soy yo, y que al encontrarlo, me transforma. Pues estamos hechos tanto de sangre y huesos, 

como de historia y relaciones sociales y culturales.” (RADFORD, 2014, p. 138). 

Outro aspecto envolvendo conscientização e objetificação/subjetificação refere-se à 

transformação que ambas promovem nos sujeitos. Nos dois processos o sujeito (aluno) se 
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percebe agindo intencionalmente em sua realidade, em comunhão com outros sujeitos e 

responsável pelo crescimento intelectual, social e cultural do seu grupo, da sua comunidade. 

Ou seja, tanto a conscientização quanto a objetificação/subjetificação não são possíveis sem a 

participação efetiva do sujeito, dos meios semióticos de objetificação e dos sistemas semióticos 

de significações culturais.  

É através da ação e da reflexão do sujeito sobre seu mundo, mediado por signos e 

artefatos culturais, que o sujeito se constitui enquanto sujeito do seu mundo, transforma a si 

mesmo, o mundo a seu redor ao mesmo tempo é transformado pelos padrões, valores, 

significados culturais constituídos historicamente. Tanto o processo de conscientização quanto 

o de objetificação/subjetificação interligam ação, reflexão, consciência e transformação do ser 

humano. 

Por fim, na Pedagogia Freireana “a conscientização é intrínseca à própria educação, pois 

ela significa ajudar alguém a tomar consciência do que é (consciência de si), do que são os 

outros (comunicação entre sujeitos) e do que é o mundo (coisa intencionada).” (GÓES, 1980, 

p. 43). Portanto, conhecimento e consciência crítica são duas premissas da Pedagogia Freireana 

conduzindo ao conhecer para transformar comuns ao processo de objetificação/subjetificação 

da Teoria da Objetificação e suas ideias de formação do cidadão ético, crítico-reflexivo e 

comprometido com a sua educação e de seu grupo comunitário. 

 

5.3.4 Quanto ao papel do professor e do aluno 

 

Apesar das transformações nos sistemas educacionais devido às novas demandas da 

sociedade contemporânea, ainda existem correntes na educação nos quais cabe ao professor 

ensinar, ser o detentor do saber e ao aluno somente memorizar conceitos e técnicas exercitadas 

à exaustão. Na Educação Matemática, não é diferente. Ainda é comum salas de aula com 

professores usando a estratégia de preencher o quadro (negro, verde ou branco), explicar 

conceitos e resolver exercícios para que os alunos copiem e repitam os métodos e técnicas 

apresentados. 

A escola dita tradicional, com suas inúmeras variações, aquela em que o professor 

ensina e o aluno aprende, muito se assemelha à concepção bancária de educação (FREIRE, 

2005). Neste tipo de educação, cabe ao professor depositar conceitos, técnicas, conteúdos das 

inúmeras áreas do conhecimento na mente dos estudantes. O papel do professor é simplesmente 

de orador para alunos meros ouvintes. 
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Certamente, a tarefa educacional da escola atual não se reduz somente ao ensino 

tradicional na concepção bancária de educação. É comum encontrar professores e alunos que 

debatem, discutem durante o processo em sala de aula e, em muitos casos, essa discussão se 

estende para além da sala, da escola, para o campo cibernético. Há uma preocupação 

educacional para além do papel do professor como detentor do saber e depositante de conteúdos 

na mente dos alunos. 

No entanto, a escola é um lugar de circulação e geração permanente de saberes, 

geralmente, os saberes científicos.  Logo, um campo apto a diversos experimentos educacionais. 

Como fruto dessas experiências, a corrente construtivista piagetiana foi de grande aceite no 

âmbito educacional desde as últimas décadas do século XX. Tal corrente influenciou e continua 

influenciado diversos pesquisadores no campo da educação, particularmente, na Educação 

Matemática. 

O ideal construtivista recai sobre o aluno autônomo construtor de seu próprio 

aprendizado, adaptando-se continuamente, um aparente cientista a descobrir, a investigar o 

mundo. Nessa concepção, o papel do professor se reduz a fornecer condições ideais para que o 

aluno consiga construir seu próprio conhecimento. 

Nas correntes socioculturais, o papel do professor se assemelha a de um provocador que 

aponte situações no qual o diálogo com e entre os alunos seja um campo fértil para a construção 

coletiva tanto no âmbito do aprendizado do conhecimento quanto na formação do ser social, 

comunitário. 

O papel provocador, inquiridor e questionador do professor faz-se presente na Teoria da 

Objetificação e na Pedagogia Freireana. Isto é primordial para manutenção do diálogo a fim de 

direcionar os esforços dos alunos para os objetivos da atividade, do debate e da formação de 

cidadãos crítico-reflexivos. Nas palavras do próprio idealizador da Teoria da Objetificação,  

 

one of the roles of the teacher is to offer students rich classroom activities 

featuring, in a suitable manner, the encounter with the various layers of 

generality of historical cultural objects and the encounter with other voices 

and forms of understanding. (RADFORD, 2008d, p. 12). 

 

Essas atividades também são basilares na Pedagogia Freireana. São elas que permitem 

o diálogo entre as pessoas utilizando-se de toda a carga de significados dos objetos culturais; 

permitem o exercício de falar e ouvir, o respeito mútuo entre as pessoas e entre as mais diversas 

opiniões, concepções ou formas de idealização do mundo. 
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Vale lembrar que a concepção de educação enquanto ensino e aprendizagem 

indissociáveis, tanto na Pedagogia Freireana quanto na Teoria da Objetificação, a atividade em 

sala de aula envolve um trabalho conjunto entre todos presentes: professores e alunos. Há 

momentos em que a discussão exige a intervenção de alguém capaz de mostrar caminhos a 

seguir; que consiga entender a lógica cultural envolvida na atividade. Resulta no surgimento da 

zona de desenvolvimento proximal da teoria vygotskiana. 

Neste sentido, a atuação do professor não é de fornecer a resposta diretamente para 

alguma questão ou tarefa, mas sim, de direcionar a atenção dos alunos para determinadas 

características fundamentais que não foram exploradas ou percebidas na discussão. Cabe ao 

professor, fornecer pistas, fazer perguntas ou até resolver o problema desde que seja em 

constante interação com o grupo de alunos. Assim, progressivamente, tanto os alunos quanto o 

professor serão capazes de rever suas posições e de mudar suas concepções teóricas, caso 

necessário.  

Neste pensamento, a Teoria da Objetificação concebe a educação como um processo 

dialético, de participantes interagindo que se tornam professores e alunos entre si, 

independentemente de suas posições institucionais (ROTH; RADFORD, 2010). Postura 

também defendida pela Pedagogia Freireana, ao admitir a educação como um processo 

comunitário: alunos e professores em constante interação, em constante processo de 

aprendizagem, são eternos aprendizes e professores.  

Portanto, para ambas teorias, a premissa da aprendizagem com colaboração entre 

pessoas, mediada por signos e artefatos, é próxima da concepção vygotskiana de zona de 

desenvolvimento proximal. Logicamente, o professor traz consigo toda uma carga de 

conhecimento histórico-cultural construído por gerações anteriores e de experiências vivenciais 

no mundo. Mas, independentemente de todos os fatores que o levaram a posição de professor, 

ele não tem o poder de fazer com que o objeto do conhecimento simplesmente apareça na 

consciência dos alunos (ROTH; RADFORD, 2010) como defende algumas posturas educativas 

tradicionais. 

De acordo com isso, a zona de desenvolvimento proximal, onde ocorre a objetificação 

do conhecimento, a aprendizagem em si, é caracterizada não pela ajuda dos mais aptos ou mais 

capazes, mas pelas várias perspectivas apresentadas no diálogo entre todos os participantes, 

alunos e professor, na direção de, progressivamente, discutir estratégias, voltar a atenção para 

similaridades não notadas, acatar opiniões, rever posições, refinar ideias etc., em busca do 

aprendizado comum. 
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Finalmente, na perspectiva de trabalho conjunto, para Teoria da Objetificação, os papeis 

do aluno e do professor vão “de encontro à formação de cidadãos éticos, cooperativos, 

preocupados não somente com sua aprendizagem, mas com o outro, com seu contexto 

vivencial; não individualistas, como nas concepções construtivistas ou outras concepções de 

aprendizagem.” (RADFORD, 2016, Informação verbal)42, posições também inerentes à 

concepção humanística-libertadora da Pedagogia Freireana. 

 

5.3.5 A práxis: um elemento formador 

 

Apesar de existir, desde a antiguidade grega, o conceito de práxis se consolidou com o 

marxismo significando uma forma de atividade essencialmente humana consciente, crítica, 

constituída na relação dialética entre homem e mundo (natureza). Em outras palavras, na 

concepção dialético-materialista,  

 

A expressão práxis refere-se, em geral, a ação, a atividade, e, no sentido que 
lhe atribui Marx, à atividade livre, universal, criativa e auto criativa, por meio 

da qual o homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu mundo 

humano e histórico e a si mesmo; atividade específica ao homem, que o torna 

basicamente diferente de todos os outros seres. (BOTTOMORE, 2012, p. 
460). 

 

Assim, baseada nos ideais marxistas de práxis como atividade humana transformadora, 

a Pedagogia Freireana a utiliza como um processo estritamente humano envolto na ação crítica 

e reflexiva do homem sobre o mundo para as devidas transformações tanto no mundo quanto 

nele, o homem. É através da práxis que, o homem enquanto ser no mundo, diferencia-se dos 

outros animais criando cultura, fazendo história e se constituindo como ser sócio-histórico-

cultural. Neste sentido, 

 

Práxis que, sendo reflexão e ação verdadeiramente transformadora da 
realidade, é fonte de conhecimento reflexivo e criação[...] E é como seres 

transformadores e criadores que os homens, em suas permanentes relações 

com a realidade, produzem, não somente os bens materiais, as coisas 

sensíveis, os objetos, mas também as instituições sociais, suas idéias, suas 
concepções. (FREIRE, 2005, p. 106). 

 

                                                             
42 Em seminário sobre teorias de aprendizagem realizado em Natal, no período de 09 a 12 de maio de 2016, 

promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 
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Portanto, para a Pedagogia Freireana é na práxis, na relação dialética entre homem e 

mundo que todo conhecimento necessário para a humanidade é produzido independentemente 

destes conhecimentos suscitarem elementos concretos ou abstratos à percepção humana.   É 

através desses conhecimentos gerados na práxis, que ocorrem mudanças sociais estruturais 

fundamentais para constituição de uma sociedade mais justa.  

Ainda na Pedagogia Freireana, os elementos essenciais da práxis são o homem, o mundo 

e o conhecimento representados pela tríade ação, reflexão e palavra. Para Freire, a palavra dita 

e ouvida é um essencial elemento no processo de ação-reflexão transformador intrínseco à 

práxis.  

A concepção marxista de práxis é também acolhida pela Teoria da Objetificação. Porém, 

mesmo a práxis produzindo “os bens materiais, as coisas sensíveis, os objetos, mas também as 

instituições sociais, suas idéias, suas concepções.” (ibidem), para a Teoria da Objetificação, as 

relações dialéticas geradas na práxis não se apresentam completamente. Sendo assim, há um 

elemento primordial para se reconhecer as significações das produções da práxis nas atividades 

socioculturais. São os sistemas semióticos de significações culturais que regem o pensamento 

dando significado aos elementos culturais historicamente constituídos.  

Portanto, de acordo com preceitos marxistas, a estrutura da práxis na Teoria da 

Objetificação se representa pelo tetraedro da Figura 22. 
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Figura 22 - Estrutura da práxis 

 

Fonte: Adaptação a partir de Radford, L.; Empey, H. (2007, p. 235). 

 

 

A Figura 22 ilustra como a Teoria da Objetificação concebe a práxis. As concepções 

marxistas de infraestrutura (forças produtivas e modos de produção) são interpretadas na Teoria 

da Objetificação, respectivamente, como as instituições sociais e os modos de divisão da 

atividade educacional. Já os modos de produção são os artefatos, os signos e seus significações. 

As relações dialéticas expressas pelos vértices do tetraedro dão origem as maneiras particulares 

de conhecimento e de subjetividades. Tudo isso influenciado pela dimensão sócio-histórico-

econômica envolvida pela cultura. 

Ou seja, enquanto para o marxismo a consciência surge nas relações entre as forças 

produtivas sociais e as relações de produção, para a Teoria da Objetificação, a práxis – e, 

consequentemente, a tomada de consciência – não depende somente dos modos de produção do 

conhecimento, das relações sociais e dos saberes culturais historicamente constituídos; mas 

também dos sistemas semióticos de significações culturais. 

Concluindo, apesar da diferença entre os elementos estruturais da práxis na Pedagogia 

Freireana e na Teoria da Objetificação, existe uma característica peculiar a essa duas teorias: “a 

práxis em Paulo Freire traduz a indissociabilidade entre pensamento e ação.” (GUEDES, 2007, 

p. 49). Tal afirmação comunga com as ideias da Teoria da Objetificação sobre o pensamento 

indissociável da prática social. O pensamento na Teoria da Objetificação é compreendido como 

uma praxis cogitans (RADFORD, 2006) ou uma prática cognitiva composta por ação e reflexão 
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do sujeito sobre os objetos do conhecimento, sobre o mundo, para necessárias transformações 

tanto no homem quanto ao seu redor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho se desenvolveu na tentativa de responder às seguintes questões: 

Quais os elementos principais que caracterizam as teorias de aprendizagem em Educação 

Matemática? Há consenso sobre os elementos constituintes destas teorias? Para respondê-las a 

pesquisa buscou elementos sobre como se conceitua uma teoria em geral e, particularmente, as 

teorias de aprendizagem. 

Também nessa pesquisa, enfatizou-se que assim como existem várias concepções para 

conceituar teoria, não é diferente no caso das teorias de aprendizagem. Vários fatores 

caracterizam as teorias de aprendizagem como objeto de pesquisa, condições, métodos, 

objetivos, etc. A estes fatores, aliam-se as concepções filosóficas, sociais, políticas e culturais 

dos pesquisadores educacionais. 

Apesar das teorias de aprendizagem de modo geral apresentarem respostas para questões 

essenciais como: quem, o quê, como e por que se aprende, a variedade de entendimentos sobre 

tais questões e suas respostas produz diferentes abordagens e, consequentemente, distintas 

teorias. Não é diferente na Educação Matemática. Existem tantas teorias tratando do processo 

de aprendizagem de matemática que, no Conference of the International Group for the 

Psychology of Mathematics Education (PME) e no Congress of the European Society for 

Research in Mathematics Education (CERME), há grupos de trabalhos específicos nos quais 

os pesquisadores participantes discutem questões relacionadas à conexão entre as várias teorias, 

a variedade de teorias e como tal variedade influencia as pesquisas e a prática na sala de aula. 

A diversidade de teorias contemporâneas de aprendizagem em matemática é alvo de 

crítica por parte de alguns pesquisadores, que veem em tal diversidade, uma falta de 

objetividade da área da Educação Matemática. Por outro lado, há os defensores da variedade de 

teorias que consideram benéfica tal variedade para um campo científico em expansão. 

Argumentam também que, além do mais, inúmeras pesquisas construtivas estão se 

desenvolvendo no sentido de estabelecer interconexões entre estas teorias. 

Neste sentido, apresentamos os argumentos de Bikner-Ahsbahs e Prediger (2010) e 

Cobb (2006, 2007) e os exemplos de Cobb (2007), Cerulli et al. (2008), Kidron et al. (2008) e 

Kaldrimidou, Sakonidis e Tzekaki (2008) sobre comparação de teorias em diversos aspectos da 

Educação Matemática. Ou seja, os elementos para comparação de teorias de aprendizagem de 

matemática são vários e dependem exclusivamente dos propósitos educacionais dos 

pesquisadores. 
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Geralmente, estas teorias estão fundamentadas em um grande quadro de outras teorias 

consolidas, com um aporte filosófico consistente e, notadamente, motivo de inúmeros estudos 

e pesquisas. Neste seleto quadro de teorias com implicações educacionais inegáveis, 

encontram-se a epistemologia genética piagetiana e a teoria histórico-cultural de Vygotski e 

colaboradores e, por que não, a Pedagogia Freireana. 

Enquanto a epistemológica genética piagetiana postula explicações para como o 

indivíduo constrói seu conhecimento através do desenvolvimento de estruturas cognitivas e da 

maturação biológica, a teoria histórico-cultural relaciona o desenvolvimento psicológico do 

indivíduo com o contexto sócio-histórico-cultural.  

Apesar de ambas não se caracterizarem como teorias de aprendizagem propriamente 

ditas, é inegável a contribuição delas no campo pedagógico. Da epistemologia genética, surge 

a concepção de que o aluno é capaz de construir seu próprio conhecimento na interação com o 

meio enquanto que da teoria histórico-cultural emerge a importância das interações sociais e 

das atividades culturais mediadas por sistemas simbólicos no desenvolvimento psicológico. 

Ambas as posições, dão origem por sua vez, a diversas outras teorias de aprendizagem. 

No caso da Pedagogia Freireana, esta sim uma teoria de aprendizagem, a educação 

constitui-se como uma ferramenta fundamental para se combater qualquer forma de exclusão 

social, política ou econômica. Mesmo se caracterizando, inicialmente, como um método de 

alfabetização de adultos em curto espaço de tempo, a Pedagogia Freireana origina um 

entendimento centralizado na capacidade de aprendizagem de qualquer indivíduo desde que 

sejam utilizadas experiências vivenciais do próprio indivíduo em sua comunidade.  

Logo, como mencionado, na Pedagogia Freireana aprender não é assimilar conteúdo, 

memorizar técnicas ou procedimentos padronizados para se aplicar em determinadas situações. 

Tampouco ensinar é transmitir conhecimentos. A aprendizagem é a conscientização dos 

indivíduos em relação à sua situação enquanto ser social, constituído histórica e culturalmente, 

responsável por sua realidade e agente de mudança, caso necessário. 

Com relação a possíveis interconexões ou comparação entre a epistemologia genética, 

a teoria histórico-cultural e a Pedagogia Freireana, destacam-se os seguintes aspectos: 

primeiramente, ambas teorias se caracterizam pela participação do indivíduo como sujeito 

ativo, participante e envolvido com sua aprendizagem. 

Um segundo aspecto, refere-se à tomada de consciência nas concepções piagetiana e 

freireana. Na epistemologia genética, a tomada de consciência se caracteriza por processos 

inconscientes, involuntários que passam a ser reconhecidos pelo indivíduo e o possibilitam 

compreender os seus atos. Na Pedagogia Freireana, a tomada de consciência é um processo pelo 
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qual o indivíduo se aproxima da realidade através de suas experiências espontâneas, suas ações 

até certo ponto ingênuas, sem fins críticos. Para estas teorias, a tomada de consciência é 

essencial ao processo de aprendizagem ou de conscientização como prefere Freire. 

Um terceiro aspecto, diz respeito ao resultado dos processos de 

descodificação/codificação freireana e no de equilibração piagetiana. A Pedagogia Freireana 

considera como essencial o processo de decodificação e codificação que se realiza através de 

palavras geradoras, temas geradores ou perguntas durante o diálogo; já a equilibração das 

estruturas cognitivas piagetiana, se dá pela construção de novos esquemas conceituais. A 

adaptação do sujeito ao meio nada mais é do que o processo de conscientização, de 

aprendizagem. 

Um último reporta-se aos fundamentos da Pedagogia Freireana e da teoria histórico-

cultural. Ambas se baseiam nas concepções de trabalho (atividade) e consciência do 

materialismo dialético. No caso da teoria histórico-cultural, tais fundamentos são basilares no 

desenvolvimento de ideias sobre a elaboração de conceitos, a internalização de processos 

socioculturais e a mediação semiótica como essencial a qualquer atividade humana. Para a 

Pedagogia Freireana, tais concepções do materialismo dialético explicam as ideias de mediação 

pedagógica e a maneira coletiva, comunitária de construção do conhecimento. 

Retomando as questões fundamentais desta pesquisa: Quais os elementos principais que 

caracterizam as teorias de aprendizagem em Educação Matemática? Há consenso sobre os 

elementos constituintes destas teorias? Os elementos característicos das teorias de 

aprendizagem de matemática são variados e dependem dos propósitos educacionais dos 

pesquisadores, de suas concepções filosóficas e influências sócio-histórico-culturais.  

Apesar da variedade de elementos característicos das teorias de aprendizagem e de não 

haver consenso entre estes vários elementos, apresentamos como objetivo principal desta 

pesquisa, comparar conceitos-chave em diferentes teorias usualmente em voga na Educação 

Matemática utilizando como parâmetro a emergente Teoria da Objetificação. 

Para isto, diferentemente da experimentada Pedagogia Freireana, fruto de muitos 

estudos, fez-se necessário apresentação e análise dos conceitos principais da Teoria da 

Objetificação, uma teoria idealizada no início deste século e, portanto, ainda em fase de 

consolidação de suas novas ideias perante a comunidade de pesquisadores e educadores. Em 

suma, como antes apresentada, a Teoria da Objetificação é uma teoria de aprendizagem de 

abordagem sociocultural com forte apelo semiótico, pois, atribui aos signos o papel de 

protagonistas na relação entre a atividade humana, a consciência individual e os elementos 

socioculturais historicamente constituídos.  
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Para o idealizador da TO, uma teoria de aprendizagem deve explicitar suas concepções 

sobre cinco conceitos fundamentais: pensamento, aprendizagem, objetos do conhecimento, 

sistemas semióticos de significações culturais e o processo de objetificação/subjetificação. O 

Quadro 1 sintetiza representações explicativas destes conceitos para a Teoria da Objetificação.  

 

 

Quadro 1 - Principais conceitos da Teoria da Objetificação 

Pensamento 
É o movimento dialético entre o indivíduo e os fatores socioculturais 

historicamente estabelecidos. 

Aprendizagem 

É a atividade de apropriação, pelo indivíduo, dos saberes culturais 

constituídos que o conduz a transformações de caráter ético, moral, salutar 

à formação do ser comunitário, solidário. 

Objetos do 

conhecimento 

São padrões fixos gerados na prática social, resultado de uma síntese 

codificada de elementos culturais desenvolvida por gerações anteriores. 

SSSC43 

É uma espécie de consciência cultural coletiva responsável pelas crenças, 

valores e condutas de um grupo social, pelos padrões de comportamento 

moral, pelas normas sociais de convivência e de estética, pela concepção 

do que seja verdadeiro no mundo e como se dá o acesso a essa verdade, 

bem como, estes sistemas validam, ou não, o conhecimento construído e 

suas formas de representação. 

Objetificação/ 

Subjetificação 

São as duas faces da moeda aprendizagem. A objetificação no sentido de 

tomar ciência, conscientizar-se do objeto do conhecimento e a 

subjetificação relativo ao processo de formação do indivíduo como ser 

cultural, único e solidário. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Para nosso estudo comparativo, rumo a possíveis interconexões entre a Teoria da 

Objetificação e a Pedagogia Freireana, optamos por usar a conceituação de teoria como um 

conjunto formado por três elementos interligados: um sistema de princípios teóricos, uma 

metodologia coerente com esses princípios e questões (problemas) de pesquisa que 

incessantemente movimentam todo o conjunto da teoria. 

Na Teoria da Objetificação, o sistema de princípios teóricos baseia-se no marxismo, na 

teoria histórico cultural vygotskiana e na teoria da atividade de Leontyev. A metodologia de 

pesquisa fundamentada nestes princípios envolve todo o processo de coleta de dados obtidos 

                                                             
43 Sistemas semióticos de significações culturais. 
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durante a realização da atividade em sala de aula, do material utilizado por professor e alunos 

e da análise de centenas de horas de gravações em áudio e vídeo das atividades realizadas em 

sala de aula. 

Na Pedagogia Freireana, teoria e prática são tidas como indissociáveis, indissolúveis. 

Assim, a metodologia utilizada nos Círculos de Cultura caracterizava-se pela coerência com os 

princípios teóricos do materialismo dialético/marxismo, do existencialismo, do personalismo e 

da escola gramsciana. Porém, tal metodologia ficou mais conhecida como método freireano de 

alfabetização de adultos. 

Com relação ao terceiro elemento, às questões de pesquisa, apontamos em especial o 

trabalho de Pereira (2010) com vinte questões referentes à Pedagogia Freireana e, ainda, 

analisamos uma questão mais abrangente sobre como tal pedagogia se estenderia à educação 

de modo geral. As questões de pesquisa da Teoria da Objetificação aqui analisadas, referem-se 

a como os recursos semióticos são utilizados na sala de aula, como os alunos se conscientizam 

da lógica histórico-cultural dos saberes matemáticos e como os alunos se apropriam e 

compreendem os objetos do conhecimento. 

Outros elementos também são apresentados e analisados relacionando elementos como 

possíveis conexões entre as duas teorias em foco. Tanto a Teoria da Objetificação quanto à 

Pedagogia Freireana, por se enquadrarem no hall das abordagens socioculturais, enfocam 

aspectos culturais e interações sociais como elementos primordiais na aprendizagem, mesmo 

as duas partindo de concepções distintas de cultura. Enquanto a Pedagogia Freireana concentra-

se no conceito antropológico de cultura, a TO se utiliza do conceito semiótico.  

Mesmo as duas teorias se baseando na ideia materialista da relação dialética entre 

indivíduo e cultura, enquanto para Freire a conscientização do indivíduo como protagonista de 

seu mundo inicia-se pelo entendimento da diferenciação entre natureza e cultura, na Teoria da 

Objetificação as crenças, as normas, os valores, os padrões, o conhecimento etc., são intrínsecos 

a cada povo, a cada cultura. Porém, a leitura, a compreensão, a assimilação de todos esses 

componentes culturais é uma tarefa dos sistemas semióticos de significações culturais 

enraizados em cada grupo social. 

Um dos elementos principais da teoria histórico-cultural, a mediação semiótica também 

é primordial na Teoria da Objetificação. Os artefatos e os signos (linguagem, gestos, gráficos 

etc.) não são meros auxiliares do pensamento. Eles são integrantes do ato de pensar 

principalmente com relação aos objetos matemáticos e maneiras de representá-los. 

A mediação pedagógica freireana se caracteriza pela função do coordenador em manter 

o diálogo entre todos os participantes do grupo auxiliado por diversos meios semióticos 
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(linguagem, gravuras, etc.). Ou seja, a mediação semiótica também se faz presente na Pedagogia 

Freireana como essencial à manutenção do processo de aprendizagem. 

 Com relação ao processo educacional na Pedagogia Freireana, destacamos que o 

processo cíclico de tomada de consciência, de ação/reflexão e de conscientização do indivíduo 

são constituintes do processo de aprendizagem. Este processo educacional mantém estreita 

relação com a objetificação/subjetificação na teoria radfordiana na qual a aprendizagem é 

compreendida como um processo de conhecimento e de transformação. Aprender não é 

somente adquirir conhecimentos é também a transformação do indivíduo em um ser atuante e 

responsável por si e pelos outros (Figura 23). 

 

 

Figura 23 - Processo de aprendizagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

  Quanto ao papel dos sujeitos envolvidos nas duas teorias de aprendizagem em foco, o 

professor não se posiciona como o dono do saber ou como um orador, repassando 

conhecimentos para alunos passivos. O papel do professor (ou coordenador) é de questionador, 

provocador de situações que movimentem o diálogo e a troca de significados entre todos, 
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professor e alunos ativos, colaboradores entre si, direcionando esforços para a aprendizagem 

dos alunos e a atualização ou alteração das concepções teóricas do professor. 

 Com relação à prática social de ação e transformação do indivíduo, a práxis, ambas 

teorias entendem como a relação dialética entre o indivíduo e seu mundo vivencial. Porém, para 

Freire, a práxis é constituída de três elementos do indivíduo: ação, reflexão e palavra. Para 

Teoria da Objetificação a práxis é baseada nos ideais marxistas com quatro elementos: os modos 

de produção do conhecimento, as forças produtivas deste conhecimento, o conhecimento 

cultural em si e os sistemas semióticos (SSSC) que permitem a leitura e a compreensão destes 

outros elementos. 

 Então, por um lado, através desta pesquisa, concluímos que diversos são os elementos 

que caracterizam uma teoria de aprendizagem e que necessariamente estes elementos não são 

unanimidade dentre os pesquisadores no assunto. Estes fatores, aliados às concepções e crenças 

destes pesquisadores, ocasionam a diversidade de teorias contemporâneas de aprendizagem de 

matemática. Tal diversidade possibilita interconexões, comparações, e conexões entre estas 

teorias visando o desenvolvimento e a consolidação da Educação Matemática como campo 

científico.  

Portanto, o estudo vem comprovar a tese de que teorias de aprendizagem podem diferir 

entre si tanto de modo estrutural quanto de modo conceitual. Por diferença estrutural, 

entendemos que noções fundamentais de uma teoria não obrigatoriamente existem ou são 

consideradas em outra teoria; ou, quando são consideradas, podem ter ou não a mesma 

relevância. Enquanto a concepção ontológica dos objetos do conhecimento é um elemento 

primordial para a Teoria da Objetificação o mesmo não se apresenta no Construtivismo Radical. 

Esta teoria se exime de qualquer posição ontológica.  

Por distinção conceitual, entendemos a mesma formulação verbal com significados 

distintos nas teorias concorrentes. Como exemplo da diferença conceitual entre teorias, basta 

verificar que o próprio conceito de aprendizagem é diferente nas diversas teorias. 

Mesmo assim, teorias podem guardar significantes semelhanças em suas noções 

fundamentais. Além das aproximações entre os princípios da Teoria da Objetificação e da 

Pedagogia Freireana, várias outras significantes semelhanças são percebidas. A saber, a 

mediação semiótica, a práxis como elemento de ação-reflexão-transformação essencial à 

aprendizagem, o enfoque cultural semiótico-antropológico e o processo de conscientização 

freireano semelhante ao processo de objetificação/subjetificação radfordiano. 

Além do mais, entre diversos aspectos das teorias de aprendizagem aqui analisadas, uma 

inegável contribuição das concepções de Paulo Freire e de Luis Radford é que não existe ensino 
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e aprendizagem desconectados. Existe educação: ensino e aprendizagem indissolúveis, 

indissociáveis, inseparáveis, com fins democráticos, solidários e humanísticos, pois “Más 

importante es aprender a vivir en la comunidad que es el salón de clases (en un sentido amplio), 

aprender a estar con otros, abrirse a la comprensión de otras voces y otras conciencias, en 

pocas palabras, a ser-con-otros.” (RADFORD, 2006, p. 117), pois “não há eu que se constitua 

sem um não-eu.” (FREIRE, 2005, p. 81, grifos do autor). 

Por outro lado, nosso estudo também se refere à falta de ligação explícita das teorias de 

aprendizagem com a prática em sala de aula. Queremos dizer que, apesar da variedade e 

abundância de teorias de aprendizagens, não é comum percebê-las em sala de aula. Em outras 

palavras, estas teorias estão na base da prática do professor, explícita ou implicitamente, porém, 

aparentemente, não se consegue perceber suas diferenças ou sua utilização em sala de aula.  

No caso da prática do professor de matemática, o assunto é ainda mais delicado. 

Aparentemente, independentemente de suas concepções teóricas, a aula do professor de 

matemática apresenta-se quase sempre de maneira tradicional, expositiva, no qual o professor 

explica conceitos e técnicas de resolução de problemas para a memorização e reprodução por 

parte dos alunos.  

A relação teoria-prática ainda parece distante entre as fontes teóricas de pesquisa e a 

prática do professor. Geralmente, os pesquisadores desenvolvem seus construtos teóricos com 

auxílio de alguns professores agindo em sala de aula conforme a teoria. Porém, as pesquisas 

para desenvolvimento de uma teoria, exigem muito tempo e mais tempo ainda é exigido para 

se resolver o problema da atuação efetiva destas teorias em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bosi. 5. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2007. 

 

 

ALMEIDA, M. C. Platão redimido: a teoria dos números figurados na ciência antiga e 

moderna. Curitiba: Champagnat. 2003. 

 

 

ALVES, N.; OLIVEIRA, I. N. Ensinar e aprender/ “aprenderensinar”: o lugar da teoria e da 

prática em currículo. In. LIBÂNEO, J. C.; ALVES, N. (Orgs.). Temas de pedagogia: 

diálogos entre didática e currículo. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

 

ARZARELLO, F. et al. Different theoretical perspectives in research from teaching problems 

to research problems. In: Congress of the European Society for Research in Mathematics 

Education, 5., 2007, Cyprus. Proceedings… Larnaca: European Society for Research in 

Mathematics Education, 2007. p. 1618-1627. 

 

 

ASSIS, C. L.: NEPOMUCENO, C. M. Estudos contemporâneos de cultura. Campina 

Grande: UEPB/UFRN, 2008. 

 

 

ASSUDE, T. et al. The Notions and Roles of Theory in Mathematics Education Research. In:  

International Congress on Mathematical Education, 11., 2008, México. Proceedings… 

Monterey: International Commission on Mathematical Instruction, 2008. p. 338-356.  

 

 

BACK JUNIOR. J. A pedagogia Waldorf como educação para a liberdade: reflexões a 

partir de um possível diálogo entre Paulo Freire e Rudolf Steiner. 2012. 413f. Tese 

(Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012. 

 

 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 12. ed.  HUCITEC, 2006. 

 

 

BARDINI, C.; SABENA, C.; RADFORD, L. Corps, symbole et artefact: trois dimension’ del 

objectivation du savoir. Scientia Paedagogica Experimentalis XLII, n. 2, p. 255-272, 

2005a. 

 

 

BECKER, F. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

 

BECKER, F. O caminho da aprendizagem em Jean Piaget e Paulo Freire. Da ação à 

operação. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

 



122 
 

 

BECKER, O. O pensamento matemático: sua grandeza e seus limites. Tradução de Helmuth 

Alfedro Simon. São Paulo: Editora HERDER, 1965. 

 

 

BEISIEGEL, C. R. Paulo Freire. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 

2010. 

 

 

BERNARDES, M. E. M. Mediações simbólicas na atividade pedagógica: contribuições do 

enfoque histórico-cultural para o ensino e aprendizagem. 2006. 330f. Tese (Doutorado em 

Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 

 

BICUDO, M. A. V.  Um ensaio sobre concepções a sustentarem sua prática pedagógica e 

produção de conhecimento (da Educação Matemática). In: FLORES, C. R.; CASSIANI, S. 

(Org.). Um ensaio sobre concepções a sustentarem sua (da educação matemática) prática 

pedagógica e produção de conhecimento. 1. ed. Campinas: Mercado das Letras, 2013, v. 01, 

p. 17-40. 

 

 

BIKNER-AHSBAHS, A. et al. Networking of theories in mathematics education. In: 

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 34., 

2010, Brasil. Proceedings… Belo Horizonte: PME, 2010. p. 145-178. 

 

 

BIKNER-AHSBAHS, A.; PREDIGER, S. Diversity of Theories in Mathematics Education – 

How can we deal with it? ZDM The International Journal on Mathematics Education, v. 38, 

n. 1, p. 52-57, 2006. 

 

 

BIKNER-AHSBAHS, A.; PREDIGER, S. Networking of Theories - An Approach for 

Exploiting the Diversity of Theoretical Approaches. In: SRIRAMAN, B.; ENGLISH, L. 

(Eds.). Theories of Mathematics Education: Seeking New Frontiers. Berlin: Springer, 2010. 

(p. 483-506). 

 

 

BOSCH, M. (ed.). Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 

4., 2006, España. Proceedings… Barcelona: ERME, 2006. 

 

 

BOTTOMORE, T. (Ed.). Dicionário do Pensamento Marxista. Tradução de Waltensir 

Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 

 

 

BROUSSEAU, G. Introdução ao estudo das situações didáticas: conteúdos e métodos de 

ensino. Tradução de Camila Bogéa. São Paulo: Ática, 2008. 

 

 

http://www.mariabicudo.com.br/resources/Um%20ensaio%20sobre%20concep%C3%A7%C3%B5es%20a%20sustentarem%20sua%20pr%C3%A1tica%20pedag%C3%B3gica%20e%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20conhecimento.pdf
http://www.mariabicudo.com.br/resources/Um%20ensaio%20sobre%20concep%C3%A7%C3%B5es%20a%20sustentarem%20sua%20pr%C3%A1tica%20pedag%C3%B3gica%20e%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20conhecimento.pdf
http://www.mariabicudo.com.br/resources/Um%20ensaio%20sobre%20concep%C3%A7%C3%B5es%20a%20sustentarem%20sua%20pr%C3%A1tica%20pedag%C3%B3gica%20e%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20conhecimento.pdf
http://www.mariabicudo.com.br/resources/Um%20ensaio%20sobre%20concep%C3%A7%C3%B5es%20a%20sustentarem%20sua%20pr%C3%A1tica%20pedag%C3%B3gica%20e%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20conhecimento.pdf
http://www.mariabicudo.com.br/resources/Um%20ensaio%20sobre%20concep%C3%A7%C3%B5es%20a%20sustentarem%20sua%20pr%C3%A1tica%20pedag%C3%B3gica%20e%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20conhecimento.pdf


123 
 

BUSSI, M. G. B.; MARIOTTI, M. A. Semiotic mediation in the mathematics classroom: 

Artifacts and signs after a Vygotskian perspective. In: ENGLISH, L. D. (Ed.). Handbook of 

international research in mathematics education, Second Edition, New York:  Routledge, 

2008. 

 

 

CEDRO, W. L. O motivo e a atividade de aprendizagem do professor de matemática: 

uma perspectiva histórico-cultural. 2008. 242f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade 

de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

 

CERULLI, M. et al. Comparing theoretical frameworks enacted in experimental research: 

TELMA experience. ZDM The International Journal on Mathematics Education, n. 40, p. 

201–213, 2008. 

 

 

CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal? Tradução de Raul Filker. 1. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1993. 

 

 

COBB, P. Where is the mind? Constructivist and sociocultural perspectives on mathematical 

development. Educational Researcher, v. 23, n. 7, p. 13-20, 1994. 

 

 

COBB, P. Supporting a Discourse About Incommensurable Theoretical Perspectives in 

Mathematics Education. Philosophy of Mathematics Education Journal. n. 19, 2006. 

Disponível em 

http://link.periodicos.capes.gov.br.ez139.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-

2004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=10000000

00281041&svc.fulltext=yes Acesso em 24/09/2015 

 

 

COBB, P. Putting philosophy to work. Coping with multiple theoretical perspectives. In. 

LESTER, F. K. (Ed.). Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and 

Learning. Charlotte, NC: Information Age Publishing and Reston, VA: National Council of 

Teachers of Mathematics, 2007. 

 

 

CUNHA, A. G. Dicionário etimológico nova fronteira da Língua Portuguesa. 2. Ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. 

 

 

CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. 17. ed. Campinas, SP: Papirus, 2005. 

 

 

DEL VECCHIO JÚNIOR, J. Metafísica e racionalidades científica: um ensaio sobre os 

fundamentos da matemática. 2010. 248f. Tese (Doutorado em Filosofia) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

http://link.periodicos.capes.gov.br.ez139.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000281041&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br.ez139.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000281041&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br.ez139.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000281041&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br.ez139.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000281041&svc.fulltext=yes


124 
 

 

DURAND-GUERRIER, V.; SOURY-LAVERGNE, S.; ARZARELLO, F. (Eds.). Congress of 

the European Society for Research in Mathematics Education, 6., 2010, France. 

Proceedings... Lyon: ERME, 2010. 

 

 

ENGESTRÖM, Y. Activity theory and individual and social transformation. In: 

ENGESTRÖM, Y.; MIETTINEM, R.; PUNAMÄKI, R.-L. (Eds.). Perspectives on activity 

theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 

 

 

ENGESTRÖM, Y. Expansive learning at work: toward an activity theoretical 

reconceptualization. Journal of Education and Work. v. 14, n. 1, p. 133-156, 2001. 

 

 

ENGESTRÖM, Y. Expansive learning: toward an activity-theoretical reconceptualization. In: 

ILLERIS, K. (Ed.). Contemporary Theories of Learning. New York, London: Routledge, 

2009. 

 

 

EULIDES. Os Elementos. Tradução e introdução Irineu Bicudo. São Paulo: Editora UNESP, 

2009. 

 

 

FERREIRA, A. B. de H. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1986. 

 

 

FIORENTINI, D. Alguns modos de ver e conceber o ensino de matemática no Brasil. 

Zetetiké, v. 3, n. 4, p. 1-38, 1995. 

 

 

FREIRE, P.  Conscientização e Alfabetização: uma Nova Visão do Processo. Estudos 

Universitários Revista de Cultura da Universidade do Recife, n. 4, 1963. 

 

 

FREIRE, P. Educação Como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1967. 

 

 

FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação. Tradução de Kátia de Mello e 

Silva. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979. 

 

 

FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade. 5. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra,1981 

 

 

FREIRE, P. Extensão ou comunicação? Tradução de Rosisca Darcy de Oliveira. 7. ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

 

 



125 
 

FREIRE, P. A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam. 23. ed. São 

Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989. 

 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. 33. ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

 

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 45. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

 

 

GADOTTI, M. Convite à leitura de Paulo Freire. 2. ed. São Paulo: Scipione, 1991. 

 

 

GADOTTI, M. (Org.). Paulo Freire: uma biobibliografia. São Paulo: Cortez Editora, 1996. 

 

 

GADOTTI, M. Cruzando fronteiras: Teoria, Método e experiências freireanas. In: Colóquio 

das Ciências da Educação, 1., 2000, Portugal. Anais... Lisboa: Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologia, 2000. Disponível em 

<http://acervo.paulofreire.org:8080/jspui/handle/7891/1140> Acesso em 11 fever 2016. 

 

 

GAETE, A. ¿Es sostenible el constructivismo radical?  Cinta moebio, n. 46, p. 1-8, 2013. 

Disponível em: <http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/46/index.htm>. Acesso 

em: 15 de maio de 2015. 

 

 

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. 1. ed. 13. reimpr. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

 

GODINO, J. D. Implicações metodológicas de un enfoque semiótico-antropológico para la 

investigación em educación matemática. In: Sociedad Española de Investigación en 

Educación Matemática, 3., 1999, España. Actas... Valladolid: Sociedad Española de 

Investigación en Educación Matemática, 1999. p. 196-212. 

 

 

GÓES, M. De pé no chão também se aprende a ler (1961-1964): uma escola democrática. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 

 

 

GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 3. 

Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1955. 

 

 

GUEDES, E. C. Alteridade e diálogo: uma meta-arqueologia da educação a partir de 

Emmanuel Lévinas e Paulo Freire. 2007. 179f. Tese (Doutorado em Educação) - Centro de 

Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007. 

 

 

http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/46/index.htm%3e.%20Acesso%20em:%2015%20de%20maio%20de%202015
http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/46/index.htm%3e.%20Acesso%20em:%2015%20de%20maio%20de%202015
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=7238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=7238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=7238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=7238


126 
 

HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Tradução de Paulo Meneses. 2. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1992. 

 

 

HOUAISS, A.; VILLAR, M. de S.; FRANCO, F. M. de M. Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 

 

 

ILYENKOV, E. Dialectical Logic. 1977. Disponível em: 

https://www.marxists.org/archive/ilyenkov/works/essays/ Acesso em: 18/03/2014 

 

 

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

 

 

KALDRIMIDOU, M.; SAKONIDIS, H.; TZEKAKI, M. Comparative readings of the nature 

of the mathematical knowledge under construction in the classroom. ZDM The International 

Journal on Mathematics Education, n. 40, p. 235–245, 2008. 

   
 

KIDRON, I. et al. Toward networking three theoretical approaches: the case of social 

interactions. ZDM The International Journal on Mathematics Education, n. 40, p. 247–264, 

2008. 

 

 

LABORDE, C. Towards theoretical foundations of mathematics education. ZDM The 

International Journal on Mathematics Education, v. 39, p. 137–144, 2007. 

 

 

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. 14. Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2001. 

 

 

LA TAILLE, Y. A dimensão ética na obra de Jean Piaget. IDÉIAS, n. 20, p. 75-86, 1993. 

 

 

LEFRANÇOIS, G. R. Teorias da aprendizagem. Tradução de Vera Magyar. São Paulo: 

Cengage Learning, 2013. 

 

 

LEMOS, S. D. V. A atualidade do pensamento de Paulo Freire na educação de jovens e 

adultos no século XXI. 2010. 175f. Tese (Doutorado em educação) - Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

LEONTYEV, A. N. The Development of Mind. Pacifica, CA: Marxists Internet Archive, 

2009. Disponível em <https://www.marxists.org/archive/leontev/works/development-

mind.pdf> Acesso em 12/03/2014. 

 

https://www.marxists.org/archive/ilyenkov/works/essays/


127 
 

 

LIBÂNEO, J. C. As teorias pedagógicas modernas revisitadas pelo debate contemporâneo na 

educação. In. LIBÂNEO, J. C.; ALVES, N. (Orgs.). Temas de pedagogia: diálogos entre 

didática e currículo. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

 

LIMA, V. A. Comunicação e cultura: as idéias de Paulo Freire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1981. 

 

 

MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. Tradução de Luis Claudio de Castro e Costa. 

São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

 

MINICK, N. O desenvolvimento do pensamento de Vygotsky: uma introdução a Thinking 

and Speech (Pensamento e linguagem). In. DANIELS, H. [Org.]. Uma introdução a 

Vygotsky. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 

 

 

MIRANDA, I.; RADFORD, L.; GUZMAN, J. Interpretación de gráficas cartesianas sobre el 

movimiento desde el punto de vista de la teoría de la objetivación. Educación Matemática, 

v. 19, n. 3, p. 5-30, 2007. 

 

 

MORAES, S. P. G. Avaliação do processo de ensino e aprendizagem em matemática: 

contribuições da teoria histórico-cultural. 2008. 261f. Tese (Doutorado em Educação) - 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

 

MORAES, S. P. G; MOURA, M. O. Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem em 

Matemática: contribuições da teoria histórico-cultural. Bolema, Rio Claro, SP, a. 22, n. 33, p. 

97-116, 2009. 

 

 

MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. 2. ed. ampl. São Paulo: EPU, 2011. 

 

 

MORETTI, V. D. Professores de matemática em atividade de ensino: uma perspectiva 

histórico-cultural para a formação docente. 2007. 207f. Tese (Doutorado em Educação) - 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

 

MORETTO, V. P. Construtivismo: a produção do conhecimento em sala de aula. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Lamparina, 2011. 

 

 

MOURA, M. O. de. A atividade de ensino como ação formadora. In: CASTRO, A. D.; 

CARVALHO, A. M. P. (Org.). Ensinar a ensinar: didática para a escola fundamental e 

média. 1. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. 

 



128 
 

 

MOURA, M. O. de. (Org.). A atividade pedagógica na teoria histórico-cultural. Brasília: 

Liber Livro, 2010. 

 

 

MOURA, M. O. de. et al. Atividade orientadora de ensino: unidade entre ensino e 

aprendizagem. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 10, n. 29, p. 205-229, jan./abr. 2010. 

 

 

MOURA, T. M. M. A prática pedagógica dos alfabetizadores de jovens e adultos: 

contribuições de Freire, Ferreiro e Vygotsky. Maceió: EDUFAL, 1999. 

 

 

NISS, M. The concept and role of theory in mathematics education. In: Nordic Conference on 

Mathematics Education, 4., 2007, Trondheim. Proceedings… Trondheim: Tapir Academic 

Press, 2007. p. 97-110. 

 

 

NOSELLA, P. A escola de Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1992. 

 

 

NÚÑEZ, I. B. Vygotsky, Leontiev e Galperin: formação de conceitos e princípios didáticos. 

Brasília: Liber Livro, 2009. 

 

 

PACHECO, R. A. A formação teórico-prática de professores- pesquisadores: a experiência do 

PIBID-UFRPE. In. SANTOS, L. F.; SILVA, S. R. P.; LUIS, S. M. B. (Orgs.). Universidade e 

escola: diálogos sobre formação docente. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012. 

 

 

PASQUALINI, J. C.; MARTINS, L. M. (2015). Dialética singular-particular-universal: 

implicações do método materialista dialético para a psicologia. Psicologia & Sociedade, v. 

27, n. 2, p. 362-371, 2015. 

 

 

PEREIRA, S. M. B. O ato pedagógico como ato gnosiológico em Paulo Freire: ensinar 

como uma aventura criadora. 2010. 186f, Tese (Doutorado em Educação) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 

 

 

PIAGET, J. Desenvolvimento e aprendizagem. In: LAVATTELLY, C. S.; STENDLER, F. 

(Eds.). Reading in child behavior and development. Tradução de Paulo Francisco Slomp. 

New York: Hartcourt Brace Janovich, 1972. Disponível em < 

http://maratavarespsictics.pbworks.com/w/file/fetch/74464622/desenvolvimento_aprendizage

m.pdf> Acesso em 10 fevereiro 2016. 

 

 

PIAGET, J. A epistemologia genética; Sabedoria e ilusões da filosofia; Problemas de 

psicologia genética. Traduções de Nathanael C. Caixeiro, Zilda Abujamra Daeir, Célia E. A. 

di Piero. 2. Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983.  



129 
 

 

 

PITTA-PANTAZI, D.; PHILIPPOU, G. (Eds.). Congress of the European Society for 

Research in Mathematics Education, 5., 2007, Cyprus. Proceedings... Larnaca: ERME, 2007. 

 

 

POLI, S. M. A. Freire e Vigotski: o diálogo entre a pedagogia freireana e a psicologia 

histórico-cultural. 2007. 204f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

 

PREDIGER, S; BIKNER-AHSBAHS, A.; ARZARELLO, F. Networking strategies and 

methods for connecting theoretical approaches: first steps towards a conceptual framework. 

ZDM The International Journal on Mathematics Education, n. 40, p. 165–178, 2008. 

 

 

PYTLAK, M.; ROWLAND, T.; SWOBODA, E. (Eds.). Congress of the European Society for 

Research in Mathematics Education, 7., 2011, Poland. Proceedings… Rzeszów: ERME, 

2011. 

 

 

RADFORD, L. The seen, the spoken and the written. A semiotic approach to the problem of 

objectification of mathematical knowledge. For the Learning of Mathematics, v. 22, n. 2, p.  

14-23, 2002. 

 

 

RADFORD, L. Gestures, speech, and the sprouting of signs. Mathematical Thinking and 

Learning, v. 5, n. 1, p. 37-70, 2003a. 

 

 

RADFORD, L. On culture and mind. A post-Vygotskian semiotic perspective, with an 

example from Greek mathematical thought. In: Anderson, M. et al., (Eds.). Educational 

Perspectives on Mathematics as Semiosis: From Thinking to Interpreting to Knowing. 

Ottawa: Legas Publishing, 2003b. 

 

 

RADFORD, L. Sensible things, essences, mathematical objects, and other ambiguities. La 

matematica e la sua didattica, n. 1, p. 4-23, 2004. 

 

 

RADFORD, L. Body, Tool, and Symbol: Semiotic Reflections on Cognition. In: Annual 

Meeting of the Canadian Mathematics Education Study Group, 28., Canadá, 2004, 

Proceedings…. Quebec City: Canadian Mathematics Education Study Group, 2005, p. 111-

117. 

 

 

RADFORD, L. Elementos de una teoría cultural de la objetivación. Revista 

Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, Special Issue on Semiotics, 

Culture and Mathematical Thinking, p. 103-129, 2006. 

 



130 
 

 

RADFORD, L. The ethics of being and knowing: Towards a cultural theory of learning. In L. 

Radford, G. Schubring & F. Seeger (Eds.). Semiotics in mathematics education: 

epistemology, history, classroom, and culture. Rotterdam: Sense Publishers, 2008a. 

 

 

RADFORD, L. Connecting theories in mathematics education: challenges and possibilities. 

ZDM The International Journal on Mathematics Education, n. 40, p. 317–327, 2008b. 

 

 

RADFORD, L. Iconicity and contraction: A semiotic investigation of forms of algebraic 

generalizations of patterns in different contexts. ZDM The International Journal on 

Mathematics Education, v. 40, n. 1, p. 83-96, 2008c. 

 

 

RADFORD, L. Culture and cognition: Towards an anthropology of mathematical thinking. 

In: ENGLISH, L. (Ed.). Handbook of International Research in Mathematics Education, 

2. ed. New York: Routledge, Taylor and Francis, 2008d. 

 

 

RADFORD, L. Theories in Mathematics Education: a brief inquiry into their conceptual 

differences. Working Paper. Prepared for the ICMI Survey Team 7. The notion and role of 

theory in mathematics education research. 2008e. Disponível em:   

<http://luisradford.ca/luisradford/?page_id=13#2008>. Acesso em: 2 de abril de 2015. 

 

 

RADFORD, L. Why do gestures matter? Sensuous cognition and the palpability of 

mathematical meanings. Educational Studies in Mathematics, n. 70, p. 111–126, 2009. 

 

 

RADFORD, L. Layers of generality and types of generalization in pattern activities. PNA, v. 

4, n. 2, p. 37-62, 2010a. 

 

 

RADFORD, L. La evolución de paradigmas y perspectivas en la investigación: el caso de la 

didáctica de las matemáticas.  In: VALLÈS, J.; ÁLVAREZ, D.; RICKENMANN, R. 

(Eds.). L’ctivitat docent intervenció, innovació, investigació, Girona (Spain): Documenta 

Universitaria, 2011. 

 

 

RADFORD, L.  Early algebraic thinking epistemological, semiotic, and developmental issues.  

In: International Congress on Mathematical Education Regular Lectures, 12., 2012, Korea. 

Proceedings… Seoul: COEX, 2012. p. 3-12. 

 

 

RADFORD, L. Three key Concepts of the theory of objectification: Knowledge, knowing, 

and learning. Journal of Research in Mathematics Education, v. 2, n. 1, p. 7-44, 2013a. 

 

 

http://luisradford.ca/luisradford/?page_id=13#2008


131 
 

RADFORD, L. Perceiving with the eyes and with the hands. RELIME, v. 3, n.1, p. 56-77, 

2013b. 

 

 

RADFORD, L. Sumisión, alienación y (un poco de) esperanza: hacia una visión cultural, 

histórica, ética y política de la enseñanza de las matemáticas. In: Congreso de Educación 

Matemática de América Central y El Caribe. 1., República Dominicana, 2013. Memorias... 

Santo Domingo: La Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe, 

2013c. 

 

 

RADFORD, L. Cultura e historia: dos conceptos dificiles y controversiales en 

aproximaciones contemporaneas en la educación matemática. In: MENDES, I. A.; SILVA, C. 

F. da (Eds.). Cultura, Práticas Sociais e Educação Matemática. São Paulo: Livraria da 

Física, 2013d. 

 

 

RADFORD, L. De la teoría de la objetivación. Revista Latinoamericana de 

Etnomatemática, v. 7, n. 2, p. 132-150, 2014. 

 

 

RADFORD, L. The Epistemological Foundations of the Theory of Objectification. Isonomia, 

p. 127-149, 2015a. 

 

 

RADFORD, L. Methodological Aspects of the Theory of Objectification. Perspectivas da 

Educação Matemática, v. 8, n. 18, p. 547-567, 2015b. 

 

 

RADFORD, L.; EMPEY, H. Culture, Knowledge and the Self: Mathematics and The 

Formation of New Social Sensibilities in the Renaissance and Medieval Islam. Revista 

Brasileira de História da Matemática. Festschrift Ubiratan D’Ambrosio, Especial 1, p. 231-

254, 2007 

 

 

RADFORD, L.; ROTH, W-M. Intercorporeality and ethical commitment: an activity 

perspective on classroom interaction. Educational Studies in Mathematics, n. 77, p. 227–

245, 2011. 

 

 

RADFORD, L. et al. On embodiment, artifacts, and signs: a semiotic-cultural perspective on 

mathematical thinking.  In: Conference of the International Group for the Psychology of 

Mathematics Education, 29., Australia, 2005. Proceedings… Melbourne: PME, 2005, p. 113-

120. 

 

 

RODRIGUES, D. B. As compreensões do construtivismo de Ernst von Glasersfeld e John 

Fossa: intermediando um diálogo em busca de novas significações.  2015. 129f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, 2015. 



132 
 

 

 

ROSSI, W. G. Pedagogia do trabalho: caminhos da educação socialista. v. 2. São Paulo: 

Editora Moraes, 1982. 

 

 

ROTH, W.-M.; RADFORD, L. Re/thinking the Zone of Proximal Development 

(Symmetrically). Mind, Culture, and Activity, v. 17, n. 4, p. 299-307, 2010. 

 

 

SABENA, C.; RADFORD, L.; BARDINI, C.  Synchronizing gestures, words and actions in 

pattern generalizations. In: Conference of the International Group for the Psychology of 

Mathematics Education, 29., 2005, Australia. Proceedings... Melbourne: PME, 2005, p. 129-

136. 

 

 

SALVADOR, C. C. et al. Nível de desenvolvimento e as relações com o ambiente físico e 

social: o ponto de vista de Piaget. In: SALVADOR, C. C. (Org.). Psicologia da educação. 

Tradução de Cristina Maria de Oliveira. Porto Alegre: ARTMED, 1999. 

 

 

SANTI, G. Changes in meaning of mathematical objects due to semiotic 

transformations: a comparison between semiotic perspectives. 2010. 227f. Tese (Dottorato 

di Ricerca) - Università Di Palermo, Palermo, 2010. 

 

 

SCOCUGLIA, A. C. A história das idéias de Paulo Freire e a atual crise de paradigmas. 

5. Ed. João Pessoa: Editora Universitária, 2006. 

 

 

SEVERINO, A. J. A antropologia personalista de Emmanuel Mounier. São Paulo: 

Saraiva, 1974. 

 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

 

SFARD, A.; McCLAIN, K. Analyzing Tools: Perspectives on the Role of Designed Artifacts 

in Mathematics Learning. The Journal of the Learning Sciences, v. 11, n. 2-3, p. 153–161, 

2002. 

 

 

SFARD, A. What could be more practical than good research? On mutual relations between 

research and practice of mathematics education. Educational Studies in Mathematics, n. 58, 

p. 393–413, 2005. 

 

 

SIERPRINSKA, A.; LERMAN, S. Epistemologies of Mathematics and of Mathematics 

Education. In. BISHOP, A. J. et al. (Eds.). International Handbook of Mathematics 

Education. Dordrecht: Kluwer, 1996. 



133 
 

 

 

SIERPINSKA, A.; KILPATRICK, J. (Eds.). Mathematics Education as a Research 

Domain: A Search for Identity (An ICMI Study). Dordrecht: Kluwer, 1998. Disponível em < 

https://books.google.com.br/books?id=zMoSVetJxH4C&printsec=frontcover&dq=Mathemati

cs+Education+as+a+Research+Domain:+A+Search+for+Identity+%28An+ICMI+Study%29

&hl=pt-

BR&sa=X&ei=uh3dVPSPI8XnsATK94CgDA&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Math

ematics%20Education%20as%20a%20Research%20Domain%3A%20A%20Search%20for%

20Identity%20(An%20ICMI%20Study)&f=false> Acesso em 12/02/2015. 

 

 

SIMON, M. A. Amidst Multiple Theories of Learning in Mathematics Education. Journal for 

Research in Mathematics Education, v. 40, n. 5, p. 477-490, 2009. 

 

 

SKOVSMOSE, O. Educação matemática crítica: a questão da democracia. Tradução de 

Abgail Lins e Marcelo C. Borba. 3a. ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. 

 

 

SOUZA, M. T. C. C. Os jogos e o simbolismo infantil: inteligência e afetividade em ação. In: 

Montoya, A. O. D. et al. (Org.). Jean Piaget no século XXI: escritos de epistemologia e 

psicologia genéticas. São Paulo: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2011. 

 

 

STEINER, H.-G. Philosophical and Epistemological Aspects of Mathematics and their 

Interaction with Theory and Practice in Mathematics Education. For the Learning of 

Mathematics, v. 7, n. 1, 2002. 

 

 

SRIRAMAN, B.; ENGLISH, L. (Eds.). Theories of Mathematics Education: Seeking New 

Frontiers. Berlin: Springer, 2010. 

 

 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

 

TÖRNER, G.; SRIRAMAN, B. A contemporary analysis of the six ‘‘Theories of 

Mathematics Education’’ theses of Hans-Georg Steiner, ZDM The International Journal on 

Mathematics Education, v. 39, n. 1-2, p. 155-163, 2007. 

 

 

TOZONI-REIS, M. F. C. Metodologia da pesquisa. 2. ed. Curitiba: IESDE Brasil S. A., 

2009. 

 

 

UBUZ, B.; HASER, Ç.; MARIOTTI, M. A. (Eds.). Congress of the European Society for 

Research in Mathematics Education, 8., 2013, Turkey. Proceedings… Ankara: ERME, 2013. 

 

 



134 
 

VON GLASERFELD, E. Adeus à objetividade. In: WATZLAWICK, P.; KRIEG, P. (Orgs.). 

O olhar do observador. Tradução de Helga Madjaerey. Campinas: PSY II, 1995. 

 

 

VON GLASERSFELD, E. Construtivismo: Aspectos Introdutórios. In: FOSNOT, C. T. 

(Org.). Construtivismo: Teorias, Perspectivas e Práticas Pedagógicas. Porto Alegre, RS: 

Artmed, 1998. 

 

 

VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução de Paulo 

Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

 

VYGOTSKI, L. S. A formação social da mente. 4. ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes 

Editora Ltda., 1991. 

 

 

WEISZ, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. 2. ed. 16. impr. São Paulo: Ática, 

2009. 

 

 

WERTSCH, J.V.; DEL RÍO, P.; ALVAREZ, A. Sociocultural studies: History, action and 

mediation. In: WERTSCH, J.V.; DEL RÍO, P.; ALVAREZ, A. (Eds.). Sociocultural Studies 

of the Mind, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995.  

 

 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 

 

 

 

 


