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RESUMO

A aprendizagem dos conceitos é essencial para o desenvolvimento da criança em fase escolar,
e esta é uma responsabilidade da escola que deve promover tal aprendizagem a partir da
organização de abordagens de ensino pautadas em coerentes pressupostos teóricos e um
trabalho pedagógico pensado nas especificidades da realidade na qual estas crianças estão
inseridas, na Educação Infantil. Seguindo esse pressuposto, a teoria das representações
mentais têm se demonstrado relevante para a compreensão do processo de aquisição do
conhecimento, pois uma representação é a maneira de descrever um conjunto de símbolos que
constrói significado de aspectos do mundo externo e interno. Sendo assim, o conhecimento
pode ser representado através de imagens e palavras em representações que podem ser externa
ou interna (imagem mental). É no âmbito do processo de ensino e aprendizagem que se
podem concentrar as mais adversas oportunidades de perceber como ocorrem as formas de
representação mental. A presente pesquisa foi norteada pela abordagem qualitativa seguindo
as etapas: (I) Fase exploratória com a caracterização do problema e do objeto, levantamento
bibliográfico e aprofundamento das teorias relevantes ao processo (ensino de geometria na
educação infantil, representações mentais, ensino de conceitos geométricos e campos
conceituais); (II) Pesquisa de campo com observação direta e participava dividida em dois
momentos: diagnóstico e desenvolvimento da sequência didática de atividades de geometria
com alunos do período da Educação Infantil da Escola Municipal Jóquei Clube; (III) Fase
descritiva, com o estudo e a análise dos dados obtidos durante o processo com o objetivo de
“analisar as formas de representação mental dos conceitos geométricos construídos pelos
alunos do 2˚ período da Educação Infantil da Escola Municipal Jóquei Clube a partir do
ensino-aprendizagem de Geometria”. A partir dos dados obtidos observa-se que a aquisição
de conceitos geométricos na educação infantil é processual, ou melhor, é o início de um
processo, e apesar de uma limitação justificada na idade, maturação e nível de
desenvolvimento cognitivo a criança é capaz de assimilar conceitos e desenvolver esquemas e
representações mentais. Nesse processo envolvem-se todos os processos cognitivos que
funcionam naturalmente para filtrar, organizar, modelar e reter informações, mas no caso das
crianças precisam estar envolvidas em situações de aprendizagem que as ajudem as
desenvolver esses processos e suas capacidades de assimilar cada vez melhor o conhecimento.
O produto final desta pesquisa consiste em um guia com as ideias utilizadas na pesquisa, com
o intuito de divulgar e incentivar a prática de ensino dos conceitos geométricos favorecendo a
construção de representações mentais por alunos da Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil. Representações mentais. Conceitos geométricos.

ABSTRACT

The learning of the concepts is essential for the development of the child in the school stage,
and this is a responsibility of the school that should promote such learning from the
organization of teaching approaches based on coherent theoretical presuppositions and a
pedagogical work thought about the specificities of reality in the which these children are
inserted, in Early Childhood Education. Following this assumption, the theory of mental
representations has been shown to be relevant to the understanding of the process of
knowledge acquisition, since a representation is the way to describe a set of symbols that
builds meaning from aspects of the external and internal world. Thus, knowledge can be
represented through images and words in representations that can be external or internal
(mental image). It is within the process of teaching and learning that can focus the most
adverse opportunities to perceive how forms of mental representation occur. The present
research was guided by the qualitative approach following the steps: (I) Exploratory phase
with the characterization of the problem and the object, bibliographical survey and deepening
of theories relevant to the process (teaching geometry in children's education, mental
representations, teaching geometric concepts and conceptual fields); (II) Field research with
direct observation and participated divided into two moments: diagnosis and development of
the didactic sequence of geometry activities with students of the period of Early Childhood
Education of the Municipal School Jockey Club; (III) Descriptive phase, with the study and
analysis of the data obtained during the process with the objective of "analyzing the forms of
mental representation of the geometric concepts constructed by the students of the 2nd period
of Early Childhood Education of the Municipal School Jockey Club from teaching-learning of
Geometry ". From the data obtained it is observed that the acquisition of geometric concepts
in children's education is procedural, or rather, is the beginning of a process, and despite a
justified limitation in age, maturation and level of cognitive development the child is able to
assimilate concepts and develop schemas and mental representations. In this process all the
cognitive processes that naturally work to filter, organize, model and retain information are
involved, but in the case of children they must be involved in learning situations that help
them to develop these processes and their abilities to assimilate the knowledge. The final
product of this research consists of a guide with the ideas used in the research, with the
intention of promoting and encouraging the practice of teaching geometric concepts favoring
the construction of mental representations by students of Early Childhood Education.

Key-words: Child education. Mental representations. Geometric concepts.
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INTRODUÇÃO
A Educação Infantil faz parte da minha vida desde o início da minha carreira
profissional, quando formada apenas no magistério e sem experiência, aceitei o desafio de
lecionar no 2º período, ali já percebi que os desafios seriam grandes, e mesmo com pouca
formação, a própria prática me levou ao entendimento da importância de alguns aspectos que
trato aqui nesta pesquisa: A

Educação Infantil como etapa escolar essencial para o

desenvolvimento do indivíduo; A importância do ensino de geometria na Educação Infantil;
Utilização do lúdico como facilitador da aprendizagem.
Hoje, com graduação em Pedagogia e Especialização em Educação, atuo novamente –
depois de 10 anos – na Educação Infantil da rede municipal de Boa Vista/RR. Ao ingressar no
Mestrado de Ensino de Ciências, muitos foram os anseios e também as dificuldades. A maior
parte das produções acadêmicas foi voltada para Educação Infantil, primeiramente por ser esta
a minha prática profissional e por ter, pessoalmente, maior afinidade nesta etapa de ensino.
Porém, foi necessário um aprofundamento em teorias que trouxessem um fundamento à
minha prática. Sendo assim, iniciou-se um longo caminho de estudos para atender as
perspectiva de pesquisas com crianças em idade escolar, considerando as especificidades
desta fase e buscando responder questões, tais como: o conhecimento é representado pelas
crianças?

Quais formas de representação as crianças utilizam para representar os seus

conhecimentos? Conceitos geométricos são possíveis de ser representados pelas crianças da
Educação Infantil?
Para responder a estas questões fomos buscar aporte na teoria da representação mental.
A teoria da representação mental é originária da Psicologia Cognitiva, tem sido tema de
muitas pesquisas nesta área assim também como na Neurociência e na Educação devido a
grande preocupação em saber como os processos cognitivos se envolvem no desenvolvimento
e na aprendizagem do indivíduo. Para Vygotsky (2007), as representações mentais se
constituem a partir de signos internalizados que substituem objetos do mundo real. Uma
criança possui tanta capacidade de lidar com representações mentais quanto um adulto, isso
porque à medida que interage socialmente e por intermédio dos signos, principalmente a
linguagem, suas funções superiores, a atenção, memória, sensação, percepção, emoção e
pensamento se desenvolvem tornando-a capaz de operar mentalmente sobre o mundo:
planejar, estabelecer relações, compreender, associar. (BRAGA e CARVALHO, 2012, p.
210).
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É no ensino de conceitos geométricos que encontramos as possibilidades para as
formas de representações mentais que as crianças desenvolvem ao longo do processo de
ensino.

Palavras e imagens são formas de representar o conhecimento. Sendo que as

representações em palavras transmitem informações abstrata e simbólica a tudo que
representa enquanto que as imagens transmitem informações concretas apresentando todas as
características simultaneamente. (STEMBERG, 2014, p. 228). A Matemática faz parte do
cotidiano da criança que em suas práticas sociais utilizam espontaneamente habilidades
matemáticas para solucionar problema, formular hipóteses dos estados e funcionamento das
coisas e desenvolver o conhecimento a partir de suas relações e com os objetos e ações nos
espaços em que vivem. Mesmo utilizando apenas conceitos espontâneos, a criança já constrói
formas de representá-lo, seja através de desenhos ou com palavras, em suas explicações e
deduções sobre o estado e funcionamento das coisas que fazem parte do seu mundo.
O ensino de conceitos na escola é organizado sistematicamente em situações de
aprendizagem orientadas e mediadas pelo professor que exerce um papel fundamental. Para as
crianças o professor é a pessoa mais experiente, aquele que sabe explicar tudo o que ela
precisa saber. O professor deve trabalhar uma proposta de ensino baseada tanto na
aprendizagem de conceitos quanto nas experiências dos alunos, e, para tanto a escola deve
propor situações em que o aluno possa interagir socialmente, compartilhar, expor ideias e
vivenciar experiências que ampliam suas capacidades de apropriação de conceitos em
diferentes áreas de conhecimento.
Em se tratando do ensino de conceitos matemáticos deve-se valorizar a construção do
conceito por meio de experiências relacionadas a situações reais do cotidiano que levem o
aluno a “expor ideias próprias, formular e comunicar procedimentos de resolução de
problemas, confrontar, argumentar e procurar validar seu ponto de vista, antecipar resultados
de experiências não realizadas, aceitar erros, buscar dados que faltam para resolver
problemas”. (BRASIL, 1998, p. 207).
Entende-se, pois que as habilidades desenvolvidas pelo ensino da Matemática são
propulsoras para construção de representações mentais dos conceitos. Apesar de que de
acordo com Vygotsky (1984), a formação de conceitos não se restringe às representações
mentais, todas as funções intelectuais participam, e a principal delas é a palavra. Ou seja, a
palavra é o elemento indispensável para o surgimento do conceito, pois, o emprego funcional
da palavra é o meio de dirigir voluntariamente a atenção, de abstrair, de diferenciar traços, de
realizar sínteses e de simbolizar com o auxílio de um signo. (BRAGA e CARVALHO, 2012,
p. 211). Para Brown, (1995 apud GRECA e MOREIRA, 2002), pesquisas sobre as
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Representações Mentais são importantes e necessárias para a compreensão dos processos que
subjazem à cognição, a fim de poder elaborar estratégias instrucionais mais eficientes.
Contudo, acredita-se que as teorias da mente e da cognição, como a teoria das
representações mentais e dos processos cognitivos são relevantes para o estudo da
aprendizagem conceitual, pois esses processos mentais exercem um enorme papel no âmbito
educacional, as pessoas utilizam esses processos para construir seu conhecimento sobre o
mundo. Conforme indica Greca e Moreira (2002, p. 31), uma teoria sobre a aprendizagem
conceitual somente pode ser justificada na medida em que se enquadre dentro de teorias da
mente e da cognição, onde as representações mentais têm um papel explicativo para estes
processos.
A teoria dos formação de conceitos foi profundamente estudada por Vygotsky e seus
colaboradores Luria (1902-1977) e Leontiev (1903-1979), ambos concluíram que a criança
compartilha de dois tipos de conceitos, o conceito espontâneo e o científico. O primeiro, a
criança aprende no dia a dia, no contato que ela pode ter tido com fatos, objetos, fenômenos,
etc., dos quais ela não tem sequer consciência. O segundo são os conceitos sistematizados e
transmitidos intencionalmente, geralmente a partir de uma metodologia específica, onde a
tarefa do professor é de transmitir ou ajudar o aluno a construir esse tipo de conceito levandoo a estabelecer um enlace indireto com o objeto por meio de abstrações em torno de suas
propriedades e da compreensão das relações que ele mantém com um conhecimento mais
amplo. (MOYSÉS, 1997, p. 35).
No entanto, por se tratar de um processo de ensino-aprendizagem de conceitos com
crianças da Educação Infantil, a pesquisa concentra-se no ensino de conceitos geométricos e
nas formas de representação mental dos mesmos. Esta escolha aconteceu a partir da aula de
Resoluções de problema ministrada no Mestrado em ensino de Ciências que despertaram em
mim duas reflexões: como a minha formação e experiências educacionais haviam deixado
lacunas em se tratando do ensino de geometria e como a minha prática docente na Educação
Infantil apresenta carência de suporte teórico e metodológico para o ensino de conceitos
geométricos.
Diante dessas inquietações, surge a ideia desta pesquisa que tem como título,
“Representações mentais dos conceitos geométricos construídos por alunos do 2˚ período de
uma escola de Educação Infantil de Boa Vista - RR”. O tema gerador transformou-se em uma
questão problema, formulada do seguinte modo: Que formas de representação mental dos
conceitos geométricos são construídos por alunos do 2˚ período de uma escola de Educação
Infantil de Boa Vista-RR?
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O problema desdobrou no objetivo geral e em três objetivos específicos:
 Objetivo Geral: Analisar as formas de representação mental dos conceitos
geométricos construídos pelos alunos do 2˚ período da Educação Infantil da Escola Municipal
Jóquei Clube de Boa Vista-RR.
 Objetivos específicos:
 Identificar nas propostas curriculares os objetivos, conteúdos e processos
metodológicos para o ensino de Geometria na Educação Infantil;
 Identificar elementos concernentes aos conceitos geométricos nas representações
mentais dos alunos;
 Levantar elementos da experiência desenvolvida que possibilitem produzir um
referencial teórico e didático que permita discussões e análises sobre as representações
mentais e suas contribuições para a formação de conceitos, especificamente do ensino de
Geometria;
O trabalho está organizado em cinco capítulos:
O primeiro trata da importância e finalidade da Educação Infantil, com a contribuição
da teoria de Jean Piaget (1896-1980) a respeito do desenvolvimento cognitivo da criança,
porém outros assuntos fundamentais que aborda sua teoria estão presentes ao longo do
trabalho como, a atividade representativa e a representação do espaço geométrico pela
criança.
Vygotsky (1896-1934) é um dos importantes teóricos que contribuiu e ainda contribui
com a Educação Infantil. Sua teoria, histórico-cultural, foi de grande relevância para esta
pesquisa, portanto abordamos nesta primeira seção e ao longo do trabalho, as ideias centrais
da sua teoria: a linguagem como principal mediadora da formação do desenvolvimento
cognitivo; a zona de desenvolvimento proximal; formação de conceitos, uma operação mental
da qual participam todas as funções intelectuais, sendo a palavra a principal delas.
O segundo capítulo traz um referencial teórico sobre as Representações Mentais,
inicialmente com o construto epistemológico da teoria e a ideias principais que a definem,
especialmente, imagem mental (STEMBERG, 2014), (MOREIRA, 2002), teoria do código
dual (ALAN PAIVIO apud ANDERSON, 2004) e os modelos mentais (JHONSON LAIRD,
1983 apud MOREIRA, 1996).
Em seguida, o terceiro capítulo trata do ensino de geometria na Educação Infantil tema
norteador desta pesquisa e para dar suporte ao ensino dos conceitos científico de Geometria
adotamos aqui a Teoria dos Campos Conceituais de Gerard Vergnaud (1990; 1993).
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A descrição do percurso metodológico está no quarto capítulo que apresenta a
caracterização do tipo de pesquisa, os sujeitos envolvidos no processo, a metodologia definida
com base nos princípios da abordagem qualitativa os instrumentos de coleta de dados, bem
como um detalhamento do processo realizado.
O quinto e último capítulo traz a análise e discussão dos resultados divididos em dois
tópicos: Desenvolvimento conceitual de geometria e Formas de representação mental.
E por fim, apresento o produto final desta pesquisa que surgiu a partir da ideia de
produzir um material de apoio aos professores da Educação Infantil que, assim como eu,
assumem o compromisso de constantemente buscar melhorias em sua prática pedagógica. A
importância deste trabalho está na tentativa de trazer o pensamento teórico às abordagens de
ensino de conceitos geométricos na Educação Infantil.
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1 O CONTEXTO ATUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação e o cuidado às crianças de 0 a 5 anos, conhecida atualmente como
Educação Infantil, é resultado de uma longa história que emerge de um contexto social e
político que por muitos anos refletiu na compreensão da criança desta faixa etária, como
alguém de direito que precisava mais do que os cuidados assistenciais.
As discussões dos educadores acerca da possibilidade de romper com concepções
meramente assistencialista e/ou compensatórias nas creches e pré-escola, bem como suas
funções, atreladas à luta pela democratização da escola possibilitaram a conquista da
Constituição Federal de 1988, que assegura a criança o direito de receber um ensino que
promova o seu desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da comunidade.
Porém, os direitos fundamentais em relação à vida e à saúde, à educação, à
convivência familiar, à cultura e ao lazer só veio com a criação do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA, lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990) que além dos direitos, trouxe
dispositivos acerca da prática de ato infracional. Entre outros, o Estatuto determina serem
penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. A luta pelos direitos da criança e do
adolescente teve, em fim, uma grande vitória com a criação do estatuto, nele a Educação
Infantil é citada como direito à educação: Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho (...). (BRASIL, 1990, p. 22).
A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - (BRASIL, 1996) foi criada
somente para regularizar o sistema de ensino do País e por isso passou a ser a lei mais
importante que se refere à educação. Os direitos da criança da Educação Infantil estão
também assegurados pela LDB, que garante em seu Artigo 291 que:

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. (BRASIL, 1996, p. 22).

Dois anos depois surge o RCNEI - Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil - (BRASIL, l998), com o objetivo de contribuir para a implementação de práticas
1
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educativas de qualidade nas instituições de educação infantil. São também orientações que
devem subsidiar e instrumentalizar os diferentes profissionais que atuam nesta etapa da
Educação Básica. O documento ressalta que a prática educativa deve se organizar de forma
que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades:
• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações;
• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e
seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e
bem-estar;
• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua
autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e
interação social;
• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a
articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e
desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;
• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez
mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e
valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;
• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita)
ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a
compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e
desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada
vez mais sua capacidade expressiva;
• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse,
respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade (BRASIL, 1998, p.
63, v. 1).

Para que esses objetivos sejam alcançados é necessário que o atendimento às crianças
esteja voltado a práticas de ensino que atendam a esses objetivos e não somente aos
atendimentos assistencialistas, às brincadeiras recreativas e atividades sem sentido. E isto
muda o pensamento do porque as crianças estão indo à escola, pois a finalidade da Educação
Infantil vai além dos cuidados essenciais de higienização e alimentação.
Em se tratando de desenvolvimento infantil, a discussão teórica dos estudos de Jean
Piaget (1896-1980) e Lev Vygotsky, concede a nós o entendimento uma compreensão dos
aspectos essenciais para o desenvolvimento social e cognitivo da criança, o que passamos a
expor em seguida.

1.1 AS CONTRIBUIÇÕES DE JEAN PIAGET

Jean Piaget nasceu em 1896 e dedicou 60 anos aos seus estudos como biólogo,
psicólogo e epistemólogo. A maior parte de seus estudos foi dedicada ao estudo do
desenvolvimento da criança (GOULART, 2009, p. 21). A teoria do desenvolvimento
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cognitivo de Piaget explica como uma criança constrói um modelo mental do mundo. Ele
discordou da ideia de que a inteligência era um traço fixo e considerava o desenvolvimento
cognitivo como um processo que ocorre devido à maturação biológica e à interação com o
meio ambiente.
Para Piaget, “a interação da criança com o mundo físico proporciona as principais
contribuições para a inteligência [...] as crianças constroem seu próprio conhecimento agindo
sobre os objetos no espaço e no tempo.” (WOOD, 1996, p. 33) Elas precisam ser ativas e
construtivas para que desenvolva seu entendimento do mundo, segundo Piaget, a ação está na
base do pensamento. Ou seja, o conhecimento e as representações feitas pela criança surgem a
partir de suas ações sobre o mundo.
Para explicar o desenvolvimento cognitivo Piaget partiu da ideia que os atos
biológicos são atos de adaptação do meio físico e organizações do meio ambiente, sempre
procurando manter o equilíbrio. Adaptação envolve dois processos, a assimilação e a
acomodação. São esses dois processos que caracterizam o início da representação. (PIAGET,
2013, p. 03).
Figura 1 – Processo de organização e adaptação intelectual

Fonte: próprio autor

A teoria do desenvolvimento psíquico de Jean Piaget revela que cada estágio ou
período marca a evolução gradativa das funções de conhecimento, das representações e
afetividade da criança. Em cada período o comportamento humano se diferencia, pois
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segundo Piaget a estrutura mental é diferente, mas serve de preparação para o período
seguinte. (GOULART, 2009, p. 24). São 4 os estágios de desenvolvimento2:
1. Estágio sensório-motor (de 0 a aproximadamente 18-24 meses) – é neste estágio
que a inteligência começa a ser construída, caracterizado por uma aplicação constante de
esquemas. Um esquema é definido como “o que numa ação, é assim transponível,
generalizável ou diferenciável de uma situação à seguinte, ou seja, o que há de comum nas
diversas repetições ou aplicações da mesma ação.” (PIAGET, 1973, p. 16). Como por
exemplo, o esquema pegar, a criança aprende a pegar, pegando objetos. Para Piaget, qualquer
ação só pode ser construída se houver interação com o meio, isso por que toda ação tem uma
história, isto é, são construídas a partir de etapas sucessivas de seu desenvolvimento que
consistem numa generalização por aplicação a circunstâncias variadas. (SEBER, 1997, p. 19).
Nesse sentido, a estrutura do esquema pegar, à medida que vai sendo desenvolvido, se
conserva e se consolida pelo exercício e se aplica a situações distintas, como pegar objetos
menores, pesados com diferentes superfícies. Os esquemas se orientam em três direções:
atividade adaptada, imitação na presença do modelo e brincadeira sensório-motora.
Neste estágio, a criança ainda não dispõe da função simbólica e não apresenta uma
forma de pensamento ou afetividade definida, se concentra apenas no que ver a sua frente, no
que está fazendo e nas interações físicas com seu ambiente imediato. (GOULART, 2009, p
24-25). A criança desenvolve uma compreensão do mundo através de tentativas e erros
usando seus sentidos e ações. Através dos processos de assimilação e de acomodação, as
ações se tornam progressivamente adaptadas ao mundo.
O estágio sensório-motor é marcado pela permanência do objeto (7 a 9 meses) onde a
criança percebe que existem objetos mesmo que não possam ser vistos e pelo
desenvolvimento inicial da linguagem (aos 18-24 meses), um sinal de que ela está
desenvolvendo algumas habilidades simbólicas.
2. Estágio pré-operatório (2 - 6 ou 7 anos) – as crianças pequenas podem pensar sobre
coisas simbolicamente. Por volta dos 2 anos a criança começa a conversar, ela também
desenvolve memória e imaginação, o que lhe permite entender a diferença entre o passado e o
futuro, e se engajar na imaginação.
Durante esta fase, começa a se envolver em jogadas simbólicas e aprendem a
manipular símbolos. “A criança continua a manipular objetos e a observar os resultados de

2

Dos 4 estágios que citaremos, é importante ressaltar, que daremos maior atenção ao estágio, pois é a faixaetária dos sujeitos desta pesquisa.
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suas ações no objeto. Suas respostas são baseadas em impressões sensoriais, havendo uma
crescente articulação intuitiva das percepções.” (DANTE, 1996, p. 12).
A partir do aparecimento da linguagem, as condutas são profundamente modificadas
no aspecto afetivo e no intelectual. Graças a linguagem a criança se torna capaz de reconstruir
suas ações passadas sob forma de narrativas, e de antecipar suas ações futuras pela
representação verbal. Para o autor, o surgimento da linguagem, a criança se acha as voltas,
não apenas com o universo físico como antes, mas com dois mundos novos e intimamente
solidários: o mundo social e o das representações interiores. (PIAGET, 2012, p. 15-16).
Nesta fase o egocentrismo é uma característica dominante. O egocentrismo permite
que a criança reconheça sua própria perspectiva sem reconhecer as necessidades e os
interesses de outras pessoas. A respeito da linguagem Piaget classifica a fala da criança neste
estágio em dois grupos: egocêntrica e socializada, diferenciadas basicamente pelas suas
funções.

Na fala egocêntrica a criança fala apenas de si própria, sem interesse pelo seu
interlocutor; não tenta comunicar-se, não espera respostas e, frequentemente, nem
sequer se preocupa em saber se alguém a ouve. É uma fala semelhante a um
monólogo em uma peça de teatro: a criança está pensando em voz alta, fazendo um
comentário simultâneo ao que quer que esteja fazendo. Na fala socializada, ela tenta
estabelecer uma espécie de comunicação com os outros – pede, ordena, ameaça,
transmite informações, faz perguntas. (VIGOTSKI, 1998, p.18)

Outro aspecto importante que Piaget (2012, p. 21) enfatiza é a presença dos jogos
simbólicos ou jogo de imaginação e imitação (jogo de boneca, brincar de carrinho, imitar
profissões). Estes constituem uma atividade real do pensamento infantil, embora, seja um
pensamento egocêntrico, sua função está em satisfazer o eu por meio de uma transformação
do real em função dos desejos: nas brincadeiras de carrinho, os meninos refazem a sua própria
vida, corrigindo a sua maneira, colocando ou retirando elementos no jogo para atender às suas
satisfações, completando ou alterando a realidade através da ficção. E, complementa:

O jogo simbólico não é um esforço de submissão do sujeito real, mas, ao contrário,
uma assimilação deformada da realidade do eu. [...] o jogo simbólico constitui o
polo egocêntrico do pensamento. Pode-se dizer, mesmo, que ele é o pensamento
egocêntrico em estado quase puro, só ultrapassado pela fantasia e pelo sonho.
(PIAGET, 2012, p. 21).

Além do pensamento egocêntrico a criança apresenta também o pensamento intuitivo,
mais adaptado ao real, é a experiência e a coordenação senso-motora reconstituídas e
antecipadas graças à representação. Segundo Piaget (2012, p. 28), a intuição é um esquema
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perceptivo ou esquema de ação, esquema senso-motor, transposto ou interiorizado como
representações. “são imagens ou imitação da realidade, a meio caminho entre a experiência
afetiva e a experiência mental, não se constituindo ainda em operações lógicas passíveis de
serem generalizadas e combinadas entre si.”
As intuições infantis são caracterizadas pela rigidez e irreversibilidade, ou seja, os
esquemas perceptuais e atos habituais não podem ser revertidos, por exemplo, se uma criança
tem dois bombons e ganha mais um, fica com três. Ela é incapaz de pensar na volta, ou seja,
agora tendo três bombons, se tira um, volta a ter dois.
As crianças de 3 a 7 anos pensam espontaneamente e tendem a fazer muitas perguntas,
quase ao mesmo tempo em que falam. Antes desta fase, logo no surgimento da fala, as
perguntas são para saber “onde?” Se encontram os objetos desejáveis e “o que é?” para saber
como se chamam as coisas desconhecidas. Quando já possuem maior domínio da fala, aos 4
anos, surgem os “porquês?” que se multiplicam até os 7 anos e que os adultos tem dificuldade
para responder.
Piaget (2012, p. 28), explica que essa dificuldade em responder as crianças é que
primeiramente as explicações mecânicas dos adultos não satisfazem à criança, e segundo, que
uma grande parte destas perguntas se relaciona a fenômenos ou acontecimentos do acaso, não
simplesmente por querer saber a finalidade a causa, assim como pensam os adultos. Por fim,
este estágio é também conhecido como estágio de representação, as crianças usam palavras
para representar objetos e acontecimentos ausentes, trabalham com símbolos e representações
(imagens ou palavras) e não mais dependem exclusivamente das sensações. São capazes de
fazer representações intuitivas onde as estruturas mais elaboradas são notadas como:
classificar, ordenar, fazer correspondência entre objetos.
3. Estágio operatório (7 a 11 anos) – para Piaget (2012, p. 34), esta fase marca uma
modificação decisiva no desenvolvimento mental, a inteligência, a vida sentimental e os
relacionamentos sociais assegura um equilíbrio maior à criança e partem para uma etapa do
desenvolvimento com novas construções.
A partir dos 7 anos, muda-se a forma de abordar o mundo, a criança passa a pensar a
realidade e utiliza artifícios mentais para organizar o seu pensamento, embora ainda precise
utilizar como referência objetos concretos.
O egocentrismo, aspecto muito forte do estágio anterior, regride e suas ações são
substituídas por operações que são ações interiorizadas (conhecer o real implica em pensar
sobre ele) e reversíveis (uma ação pode voltar ao ponto partida ou ser anulada de uma
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operação mental). A capacidade de representar mentalmente o mundo é usada com mais
frequência. Conforme nos explica Goulart (2009):

É a partir do período operatório que a criança se torna capaz de reconstruir, no plano
da representação, o que já havia construído no plano da ação. Deste modo, a criança
passa de um estado principal em que tudo está centrado no corpo e na ação próprias
do sujeito a um estado de descentração que implica em relações objetivas com os
acontecimentos, objetos e pessoas. (GOULART, 2009, p. 63).

Na aprendizagem da matemática este período é marcado pelo início de certos tipos de
pensamento lógico. Por exemplo, a criança compreende conceitos de conservação de número
e quantidades, já diz que há o mesmo número de bolinhas e palitos ainda que estejam
agrupadas de maneira diferente. Ela pensa logicamente e não se baseia só na percepção.
(DANTE, 1996, p.13).
4. Estágio operatório formal (mais de 11 anos) – o período da adolescência assegura
ao pensamento e à afetividade um equilíbrio superior ao que existia nos estágios anteriores.
De acordo com Piaget, os adolescentes têm seus poderes multiplicados, estes poderes,
inicialmente, perturbam a afetividade e o pensamento, mas, depois, os fortalecem.
A característica essencial deste estágio é a capacidade de distinguir entre o real e o
possível; em situações novas, o adolescente se mostra capaz de prever todas as relações que
seriam válidas e procura determinar, por experimentação e análise, qual das relações possíveis
tem validez real. (GOULART, 2009, p. 27).
Neste estágio, a representação não se limita à representação imediata e nem às relações
com o objeto presente. O pensamento se torna abstrato, dando-lhe possibilidade de pensar o
que ainda não foi vivido ou experimentado, mas que está por vir.
No ensino da matemática Dante (1996, p. 13) diz que é neste estágio que se deve
iniciar o ensino mais formal, como, por exemplo, o ensino dos aspectos dedutivos, usando
mais símbolos do que objetos. Neste estágio, a criança já tem reversibilidade em seu
pensamento.
Com o estudo dos estágios de desenvolvimento da criança Piaget acreditava que este
era o melhor caminho para responder questões epistemológicas sobre a natureza do
conhecimento em adultos. A contribuição desta teoria à Educação Infantil é significativa, pois
permite ao professor uma compreensão maior a respeito de aspectos que envolvem o
desenvolvimento do aluno e de sua aprendizagem.
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1.2 AS CONTRIBUIÇÕES DE VYGOTSKY

Vygotsky nasceu em 1896 na cidade de Orsha, na Bielorrússia. Em 1917 graduou-se
em direito na Universidade de Moscou e frequentou vários cursos de psicologia, literatura e
filosofia e depois de um tempo cursou medicina. (MOYSÉS, 1997, p. 19-20).
A formação em diversas áreas fez com que acumulasse vários saberes que contribui na
construção de suas pesquisas. Em 1924 iniciou seus trabalhos em Psicologia e desenvolveu
uma série de pesquisas em psicologia do desenvolvimento acompanhado de seus
colaboradores, Luria, Leontiev e Sakharov. Ganhou destaque na psicologia americana a partir
da publicação de sua monografia, Pensamento e Linguagem em 1962. A concepção de
Vygotsky sobre o desenvolvimento é também uma teoria da educação.
Lev Vygotsky e seu colega Alexander Luria fundaram a teoria sócio-histórica-cultural.
Os conceitos sócio-históricos são importantes para a elucidação de fenômenos psicológicos
específicos, tais como a cognição, a percepção, a formação da personalidade, a emoção, a
memória, os processos de desenvolvimento e a psicopatologia. (RATNER, 1995, p. 05).
De acordo com Vygotsky a biologia humana constitui um amplo potencial para esses
fenômenos psicológicos, porém, esse potencial não se concretiza por si só, natural ou
automaticamente, em dadas formas e conteúdos. Sendo assim, o homem passa por um
processo em que a mediatização desempenha um papel fundamental. Existem três espécies de
mediação: a consciência (ou atividade mental), a cooperação social (socialidade) e os
instrumentos (tecnologia).

A consciência é uma percepção relativamente abrangente das coisas e processa
ativamente a informação. Analisa, sintetiza, delibera, interpreta, planeja, lembra,
sente e decide. [...] A socialidade é a atividade conjunta coordenada (não meramente
comportamento em sequência) com outros indivíduos, que inclui cooperação,
comunicação detalhada, partilha cuidados de outros, moldagem de si mesmo a
medida que interage com outros [...] Os instrumentos são simplesmente físicos
utilizados para aumentar os poderes naturais do organismo físico. A consciência, a
socialidade e os instrumentos organizam nossa sensibilidade aos estímulos, nossa
percepção, compreensão e memória deles, e nossas reações a eles.” (RATNER,
1995, p. 16).

Em outras palavras, as relações do indivíduo com o ambiente físico e social se dá a
partir de muitas mediações: através de instrumentos e signos, atividades práticas individuais e
relações interpessoais. (BRAGA e CARVALHO, 2012, p. 212). Signo e instrumentos
exercem uma relação lógica, ainda que separados, no desenvolvimento cultural da criança.
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Esta relação repousa na atividade mediada, uma vez que a essência do seu uso consiste em os
homens afetarem o seu comportamento.

A diferença entre signo e instrumento consiste nas diferentes maneiras com que eles
orientam o comportamento humano. A função do instrumento é servir como um
condutor da influência sobre o objetivo da atividade; ele é orientado externamente;
deve necessariamente levar a mudança nos objetos. O signo, por outro lado, não
modifica em nada o objeto da operação psicológica. (VYGOTSKY, 2007, p. 56).

Contudo, o homem, utiliza os instrumentos, para modificar a natureza e ao fazê-lo,
modifica a si mesmo. Enquanto que o signo medeia não só o pensamento, mas também o
próprio processo social do indivíduo. (MOYSÉS, 2006, p. 23).
De acordo com os experimentos de Vygotsky, desde o nascimento, a criança é um ser
social que interage por intermédio do uso de signos, pelos quais se dá o desenvolvimento das
funções psíquicas superiores: a linguagem, atenção, memória, sensação, percepção, emoção e
pensamento. São essas funções que permitem abstrair, analisar e generalizar além de ter
função comunicativa sendo a linguagem a principal mediadora na formação e
desenvolvimento da criança. (BRAGA e CARVALHO, 2012, p. 212).
Outro pressuposto importante da teoria de Vygotsky é o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP), que emerge em sua teoria como resultado da contradição
de seu pensamento sobre o desenvolvimento e aprendizado. Esse pensamento contrapõe a
ideia de outros teóricos do desenvolvimento como Piaget e Binet3 que admitem que o
desenvolvimento é sempre um pré-requisito para o aprendizado e que as funções mentais
(operações intelectuais) não amadurecem a ponto de ela ser capaz de aprender um assunto
particular, então nenhuma instrução se mostrará útil.
No entanto, para Vygotsky o aprendizado das crianças inicia antes mesmo de elas
frequentarem a escola. Na escola a criança estuda geometria, mas antes desse contato já teve
experiências em observar e manipular objetos de diferentes formas, estes são os
conhecimentos espontâneos que se conhecimento se diferem dos conhecimentos científicos.
Antes de chegar a escola por meio da imitação e de assimilação natural a criança desenvolve
também um repertório de habilidades, portanto, aprendizado e desenvolvimento estão interrelacionados desde o nascimento da criança. (VYGOTSKY, 2007, p. 90-95).
Sendo assim, Vygostsky determinou os Níveis de desenvolvimento para elaborar as
dimensões do aprendizado escolar: 1) Nível de Desenvolvimento Real, que corresponde ao
3

Alfred Binet (1857-1911). Psicólogo francês. Em 1919 desenvolveu junto com Piaget testes de inteligência
com crianças francesas.
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que a criança consegue resolver os problemas que lhe são propostos de forma independente.
2) Nível de Desenvolvimento Potencial, o qual está relacionado ao que a criança não
consegue fazer sozinha, mas com o auxílio de outra pessoa (um adulto ou uma criança mais
adiantada) ela consegue resolver. Entre os dois níveis de desenvolvimento, existe a ZDP, que
Vygotsky define como:

A distância entre o nível de desenvolvimento real que se costuma determinar através
da solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial,
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em
colaboração com companheiros capazes. (VYGOTSKY, 1998, p. 112).

Diante disso, o papel da educação é proporcionar às crianças experiências que estão na
ZDP, incentivando e promovendo uma aprendizagem eficaz que vai da individual a assistida.
Em vez de limitar as crianças com base no que elas podem fazer sozinhas, deve-se encorajálas a ampliar e aprimorar sua aprendizagem, pois ao trabalhar em colaboração com os outros,
as crianças são capazes de abrir novas vias de aprendizado, desenvolvendo habilidades que
talvez não tenham conseguido sozinhas.
Para as autoras Braga e Carvalho (2012, p. 213), a ZDP seria a área de atuação do
ensino, pois é através dela que novas possibilidades de aprendizagem surgem, com objetivo
que cada indivíduo alcance a área de desenvolvimento potencial, que seria de fato um avanço
na sua aprendizagem, ampliando seu nível de conhecimento.
Na teoria Vygotskiana a dimensão dos conceitos é a “ideia de libertação dos seres
humanos do contexto perceptual imediato mediante o processo de abstração e generalização
possibilitado pela linguagem.” (OLIVEIRA, 1999, p. 55). Vygotsky defende que todas as
funções intelectuais participam do processo de formação dos conceitos, mas a linguagem é
indispensável. “O material sensorial e a palavra são partes indispensáveis a formação de
conceitos.” (VYGOTSKY, 1998, p. 66).

Os conceitos na verdadeira acepção da palavra são estruturas significativas que se
formam [...], a partir de imagens, de complexos formados por representações que
são os conceitos potenciais, não através de generalizações, mas sim através de
diferenciação. Os complexos de representações somente formam conceitos sob a
base da palavra, signos da linguagem, pois os signos atuam diferenciando.
(BRAGA; CARVALHO, 2012, p. 212)

As principais observações que podemos destacar da teoria de Vygotsky sobre
formação de conceitos são:
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 “A percepção e a linguagem são indispensáveis à formação de conceitos”. (NÉBIAS,
1999, p. 02).
 Todas as funções intelectuais (a atenção, capacidade de abstrair, diferenciar, de
realizar sínteses), mediados pela palavra, participam do processo de formação de conceitos.
(VYGOTSKY, 1934, 1997 apud BRAGA e CARVALHO, 2012, p. 211).
 O processo de formação dos conceitos inicia na infância, mas é na adolescência que
as funções intelectuais que formam a base psicológica do processo de formação de conceitos
amadurecem. (VYGOTSKY, 1934, 1997 apud BRAGA e CARVALHO, 2012, p. 211).
 Os conceitos podem ser espontâneos (desenvolvidos no decorrer da atividade prática
da criança, de suas interações sociais mediadas) e conceitos científicos (adquiridos por meio
do ensino, transmitidos em situações formais de ensino-aprendizagem). (OLIVEIRA, 1992, p.
31).
A teoria de Piaget e de Vygotsky em suas particularidades tem papel fundamental na
Educação Infantil, pois ambas ajudam aos professores a enxergar a realidade da criança. Os
dois autores se divergem em alguns pontos, por exemplo, Vygotsky afirmou que a linguagem
desempenha um papel importante no desenvolvimento cognitivo enquanto Piaget só via a
linguagem como um marco claro no desenvolvimento. E, ainda A teoria cognitiva de Piaget
evidencia quatro fases do desenvolvimento, porém Vygotsky afirma que a assimilação de
novas informações não precisam esperar por um nível adequado de desenvolvimento, mas,
pelo contrário, gerar esse desenvolvimento: “A organização de conceitos em crianças
constituem um problema prático importante para as escolas” (VYGOTSKY, 2007, p. 222).
Porém, as perspectivas de Jean Piaget e de Lev Vygotsky são frequentemente
comparadas porque ambos os autores reconheceram o papel ativo dos seres humanos na
construção do conhecimento. É necessário, portanto, conhecer tais perspectivas para
compreender os elementos que estão envolvidos no processo de construção do conhecimento
da criança para assim identificar os modos de representá-lo.
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2 O ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES MENTAIS

A concepção de representação mental é originária da Psicologia Cognitiva. No
entanto, o estudo da mente e a teoria do conhecimento, desde muito tempo, têm sido temas de
pesquisas e debates entre psicólogos e filósofos.

Questões acerca deste tema têm sido

levantadas, também na Neurociência e na Ciência Cognitiva. As indagações: Como o
conhecimento é construído? E, como o que observamos da realidade é representado? Como é
possível para a mente humana formar representações? São alguns dos pontos iniciais para
algumas dessas pesquisas.
Os pensadores da história da filosofia também tentaram responder a essas questões.
Platão acreditava que o autêntico conhecimento é resultado da existência de um mundo ideal,
ou mundo das formas, imutáveis e eternas. Mas o acesso a este mundo teria de ser por meio
do intelectual, este intelecto já estaria presente na mente humana desde o nascimento, e para
extraí-lo necessitaria do exercício filosófico e de um aperfeiçoamento conceitual. (FARIA e
RODRIGUES, 2010). Assim como em o mito da caverna:

Seríamos como prisioneiros acorrentados em uma escura caverna, que, de costas
para a entrada, contemplaríamos as sombras que se projetam numa parede em nossa
frente, produzidas pela luz de uma fogueira situada atrás de nós. Essas sombras, ou
simulacros seriam tudo o que tomamos por realidade, de modo que o que se passa no
exterior da caverna nos seria vedado aos sentidos. (FARIA e RODRIGUES, 2010, p.
71).

A ideia do filósofo com esta alegoria seria que podemos conhecer dois mundos: o
mundo sensível, o que está ao nosso redor, físico e sensível, este seria o interior da caverna,
onde a imagem prevalece sobre os conceitos, um mundo percebido através dos sentidos; e do
mundo inteligível, o mundo real constituído de formas ou ideias, percebido somente através
da razão. Neste caso, construímos uma realidade suprassensível através de uma “imagem
enganosa” e a representação seria uma espécie de “cópia” de alguma coisa, por exemplo,
como a representação de uma ilha em um mapa. (FARIA e RODRIGUES, 2010).
Para Platão (428/7-347 AC. apud ARRUDA, 2003), o conhecimento não poderia
apoiar-se nas impressões sensoriais, pois elas não são imutáveis, tão pouco poderia apoiar-se
em aparências, teria que se valer de alguma coisa permanente que existisse fora da mente do
homem. A informação sensorial não era descartada, mas mostrava a necessidade do uso da
memória e da razão para se chegar a verdade. (GOMES, 2006). Segundo Milman (1998, p.2),
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“Platão foi um mentalista”, pois ele dizia que representações são entidades psicológicas – as
opiniões - que correspondem à realidade das formas.
Já na teoria de Aristóteles (1968), a imagem mental do objeto externo foi chamada de
fantasma. Essa relação de semelhança se daria em virtude da qual o primeiro é representado
pelo segundo. “A mente, ao ter acesso ao fantasma, também tem acesso diretamente a própria
forma do objeto.” (PUTNAM, 1988, p. 66 apud MILMAN, 1998).
Descarte, no século XVII, assim como Platão, considerava que as ideias são inatas ao
indivíduo, e não como um resultado das experiências sensoriais. Posteriormente John Locke e
outros empiristas como Hume e Berkeley discordaram das ideias inatas e consideravam que o
conhecimento provém de fatos objetivos e concretos percebidos diretamente pelos sentidos.
(ARRUDA, 2003).
Skinner, (apud CARVALHO; LOPES e BRAGA, 2012) criticou o conceito de
representação como cópia mental de um objeto externo. Nas observações de um cérebro
humano em funcionamento não há a presença de cópias de nenhum padrão externo. Se tal
hipótese fosse verdadeira a mente humana estaria repleta dessas cópias, cópias do ambiente,
de outras pessoas e de si mesmo. Neste caso o eu ao fazer cópia de si mesmo seria quem
interpretaria e daria sentido às representações. Seria como um “homem interno” responsável
pelas decisões de desejos, de suas crenças e intenções. Essas decisões seriam transmitidas ao
corpo que exibiria o comportamento. Sobre esta teoria Skinner contesta:
É tentador atribuir o comportamento visível a um organismo interno – a um
homenzinho ou homúnculo. Os desejos do homenzinho tornam-se os atos do homem
observado por seus próximos. A ideia interna é posta em palavras exteriores. Os
sentimentos internos encontram expressão exterior. A explicação tem sucesso, é
claro, apenas enquanto o comportamento do homúnculo é desprezado. (SKINNER,
1984, p.341 apud CARVALHO; LOPES e BRAGA, 2012).

O uso de estados mentais para a explicação do comportamento segundo Skinner,
revela uma lacuna no nosso conhecimento: os conceitos mentais são usados apenas quando as
reais causas ambientais são obscuras para nós. (FARIA e RODRIGUES, 2010).
Com o surgimento da Ciência Cognitiva no século XX, a ideia do behaviorismo de
rejeitar os estados mentais na explicação do comportamento, entendido como resultado da
aprendizagem foi substituído por uma nova posição que predominou os estudos na área.
Contrapondo-se ao behaviorismo a ciência cognitiva pretende explicar a cognição mais
abstrata tendo como base a suposição de que o comportamento é um resultado dos estados
mentais internos. “Esse efeito causal no comportamento pode ser entendido em termos de
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processos computacionais sobre representações internas.” (HASELAGER, 2004 p. 1). De
acordo com Thagard (1996, p. 10, apud MOREIRA, 1996, p. 2), “A hipótese central da
Ciência Cognitiva é que o funcionamento da mente é melhor entendido em termos de
representações mentais e procedimento computacionais que atuam sobre tais representações.”
Supondo assim que a mente é representacional e computacional.
Seguindo esses pressupostos ou completando-os, o estudo sobre as representações
mentais deste trabalho tem o caráter conceitual e concentra-se na intenção maior de conhecer
e discutir sobre os enfoques teóricos. Além do mais se pretende oferecer um subsídio à
reflexão sobre o construto das representações mentais, seguindo de como conceitos podem ser
representados.
2.1 REPRESENTAÇÕES MENTAIS

Toda forma de representação nasce a partir da interação com o ambiente, da relação do
sujeito com o mundo externo e quanto mais rico for esse ambiente, as proporções de
representação mental se ampliam. Sendo o indivíduo um ser social desde o seu nascimento, a
sua capacidade de representar surge desde o momento da sua relação com o mundo externo de
onde seleciona informações relevantes mantendo-as em mente na forma de representação
mental. (ROSSINI, 2012, p. 135).
“Representar significa descrever um conjunto de símbolos que constrói o significado
de aspectos do mundo externo ou do nosso mundo interior, ou seja, do nosso imaginário”
(EYSENK e KEANE, 1991 apud4 TAUCEDA, 2009, p. 62). Esses símbolos são
internalizados em nossa mente desde a nossa infância, através das experiências cotidianas ou
através do ensino que recebemos ao longo da vida.
A representação traz em si uma relação de causa–efeito. Para que seja produzida é
necessário um estímulo externo e interno e uma reprodução mental desse estímulo. Nessa
ação estão envolvidos todos os processos cognitivos: a atenção, a memória, a percepção,
solução de problemas, etc. Sendo o indivíduo o agente cognitivo desta ação, é na sua relação
com o meio ambiente que se configura uma representação, pois se constitui no próprio
material do pensamento. (EYSENCK e KEANE, 1994 apud VASCONCELLOS, 2012).

4

Considerando que a maior parte da literatura que discute a questão das representações mentais, os modelos
mentais e campos conceituais são publicações em língua inglesa e que temos poucas traduções para o português
ou espanhol, sempre que necessário citar esses autores, por dificuldade na tradução dessa literatura, usar-se-á o
apud.
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Para os autores supracitados a representação é construída a partir da realidade e
posteriormente alcança um nível superior mais elaborado e abstrato. Esse processo pode ser
compreendido como um desenvolvimento representacional, que se estende das chamadas
representações primárias às secundárias. As representações primárias ocorrem no primeiro
contato com o mundo externo e estabelece uma relação com o que será representado. As
representações secundárias não se referem diretamente à realidade, se constituem no
fundamento de nossa capacidade para abstrair sobre os eventos passados ou futuros, assim
como estabelecer proposições sobre eventos possíveis, o que nos permite o raciocínio
hipotético-dedutivo.
Markman (1999 apud TAUCEDA 2009, p. 20), ressalta que uma representação pode
ser conferida a partir de quatro componentes que a caracteriza:

I- Um mundo representado: algum aspecto do mundo externo ou da nossa
imaginação; é o domínio sobre o qual atuam as representações. II- Um mundo
representante: qualquer notação, signo ou conjunto de símbolos; é o domínio que
contém a representação. III- Regras de representação: os signos, notações ou
símbolos do mundo representante estão relacionados com o mundo representado
através de um conjunto de regras que mapeia os elementos do mundo representado
em um mundo representante. IV- O processo que usa a representação: notação,
símbolo ou signo, é uma representação, pois existe um processo para interpretar esta
representação. (MARKMAN, 1999 apud TAUCEDA, 2009, p. 20).

As representações podem ser classificadas em: externas (imagens e palavras) e
internas: (analógicas e proposicionais). Muitos psicólogos estão mais preocupados em saber
como ocorrem as representações mentais internas, pois, segundo Tauceda (2009), para a
Psicologia cognitiva o mundo representado está dentro da mente. Porém, a análise inicial
sobre as representações externas podem ajudar na compreensão de tais representações.

2.1.1 Representações Externas

A mente humana pode representar coisas e ideias através de imagens e palavras. O
ambiente externo proporciona ao indivíduo várias situações que contribuem para a construção
do conhecimento e consequentemente vai adquirindo formas de representação daquilo que se
conhece em sua mente. Uma representação externa pode ser feita por meio de imagens e
palavras, mas nem imagens e nem palavras captam todas as características daquilo que
representam. Cada tipo de representação capta informações distintas. (STEMBERG, 2014).
A figura a seguir apresenta imagens e palavras, porém nenhuma das duas traz em si as
características que representam o que elas realmente são. Ou seja, a imagem e a palavra gato
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não informam que ele come peixe, que emite miados ou ronrona quando acariciado. Contudo,
ambas são distintas, pois revelam algo sobre a natureza do gato.
Figura 2 - Representação por imagens e palavras

Fonte: Stemberg (2014, p. 226)

Nas observações de Stemberg (2014, p. 226), “a imagem é relativamente análoga ao
objeto do mundo real que representa”. Mostra os atributos concretos que são similares as
características e às propriedades do objeto do mundo real representado. Mesmo se for vista
por outros ângulos, apenas uma parte desta imagem, ou necessite fazer um zoom para ser
identificada, a parte a ser examinada será feita sem precisar seguir quaisquer regras
arbitrárias, estará de qualquer forma relacionada a imagem do gato.
Já a palavra gato é uma representação simbólica e símbolos são arbitrários, seu uso
requer a aplicação de regras. A relação entre palavra e aquilo que representa é simplesmente
arbitrária. Por exemplo, para formar palavras é necessário organizar uma sequência de letras
de acordo com seus respectivos sons. E, para formar sentenças regras gramaticais precisam
ser respeitadas, não seria compreensivo dizer “mesa debaixo gato o está”, quando o correto
seria “o gato está debaixo da mesa”. “Isso acontece porque esse conjunto de regras próprias
da gramática se utiliza do fato de que existem diferentes classes de símbolos, substantivos,
verbos, etc” (EYSENCK e KEANE 1994 apud VASCONCELLOS, 2004, p. 07). O quadro 1
sintetiza as características das formas de representação externa:

QUADRO 1 - Características das formas de representação externa
IMAGENS
Captam informações concretas e espaciais de
uma maneira análoga.

PALAVRAS
Captam informações abstratas e relativas a categorias
de uma maneira simbólica
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Transmitem todas as características
simultaneamente.

Transmitem informações sequenciais.

Não segue regras arbitrárias

Realizada de acordo com regras arbitrárias.

Fonte: o próprio autor

Para a formação de um conceito, Vygotsky determina a palavra como um signo que
serve como mediadora das informações sobre o conceito. E ainda: “as palavras são signos que
substituem os objetos do mundo real”. (BRAGA e CARVALHO, 2012, p. 210).

2.1.2 Representações Internas
As representações internas, ou mentais “são as maneiras de ‘re-presentar’
internamente o mundo externo.” (MOREIRA, 1996, p. 01). Para o autor as informações do
mundo externo são apreendidas por meio de representações mentais criadas na mente com o
objetivo de codificar imagens, características, propriedades ou sensações de um objeto ou
evento percebido, imaginado ou de um conceito para ser relembrado depois.
Na teoria de Vygotsky, o signo, elemento mediador, é uma marca externa que auxilia
o indivíduo em suas tarefas que exigem atenção e memória. “As palavras são signos que
substituem o objeto do mundo real”. (BRAGA e CARVALHO, 2012, p. 210). À medida que
vai se desenvolvendo, a criança deixa de necessitar do elemento externo, o significado dos
signos vai se tornando independente do contexto espaço-temporal, então ela passa a utilizar
signos externos, ou seja, representações mentais que substituem objetos do mundo real.
(MOYSÉS, 1997, p. 23). A capacidade de construir representações mentais que substituam
objetos do mundo real é o que possibilita fazer inferências daquilo que está ausente.
De acordo com Piaget, a criança apreende a realidade através dos sentidos e a
representa através dos símbolos. O autor utiliza o termo função de representação para
determinar qualquer representação, seja de um acontecimento, de um objeto um significado
qualquer, em esquema conceptual por meio de um significante diferenciado (linguagem,
gesto, desenho) que só pode ser usado para esta representação. (GOULART, 2009, p. 40). A
função de representação apresenta cinco características que são importantes para a
compreensão da representação mental na infância:
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1- A imitação diferida – característica presente no estágio sensório-motor. A
princípio a criança imita as ações que estão passando na sua frente. Após este momento ela se
torna capaz de imitar ações que já aconteceram.
2- O jogo simbólico - definido também como jogo do faz de conta ou jogo de ficção.
A criança repete ou relembra uma cena que já passou através de gestos e ações. É mais
frequente nas idades de 2 a 7 anos. É no momento dos jogos simbólicos que, possivelmente, a
criança expõe os conflitos afetivos.
3- Desenho ou imagem gráfica – O desenho da criança apresenta a relação
significados/significante, esta relação está situada entre o jogo simbólico e a imagem mental,
com a qual divide o esforço de imitação do real. À medida que muda de estágio o desenho
evolui e o realismo representado passa por diferentes fases.
4- Imagem mental – surge como uma imitação interiorizada. Há duas categorias de
imagem, as imagens reprodutivas, que evocam situações já conhecidas e imagens
antecipadoras, que estabelecem movimentos ou transformações não assistidos anteriormente.
5- A linguagem - Permite e evocação de acontecimentos que já se passaram. É a
mais social função de representação. (GOULART, 2009, p 41)
A partir da teoria de Jean Piaget, observa-se que à medida que a criança se desenvolve,
ou muda de estágio, a função de representação vai ganhando novos traços característicos do
processo desenvolvimento, que para Piaget tal processo “se refere à totalidade das estruturas
do conhecimento, [...] este por sua vez, é resultado da interação do sujeito com o objeto”.
(PIAGET, 1971; 1977 apud SEBER 1997, p. 232).
Percebe-se que tanto Vygotsky como Piaget concordam que a capacidade de
representar mentalmente o conhecimento evolui de acordo com o desenvolvimento da criança,
assim como no exemplo da figura do gato, inicialmente a criança poderá relacionar qualquer
animal de quatro patas, com rabo a um gato. Com o tempo, conforme a sua capacidade de
abstrair, analisar e comparar se amplia a sua representação mental de gato já estará construída
independente do uso da imagem.
Quando uma representação ocorre por meio de imagens concretas, como uma
fotografia ou um desenho, é conceituada como análoga, e quando utilizamos a linguagem,
trata-se de uma representação proposicional. (MOREIRA, 1996)
As características dessa classificação, segundo Eisenck e Keane, (1994 apud
MOREIRA, 1996) estão apresentadas na figura a seguir:
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Figura 3 - Características da Representação Mental

Fonte: o próprio autor

A imagem visual é um exemplo de representação analógica (MOREIRA 1996), tais
imagens incluem a representação mental do conhecimento visual de objetos ou ambientes que
não estão presentes visivelmente no momento (STEMBERG, 2014). Na verdade, qualquer
uma das outras modalidades sensoriais como olfato, tato, audição ou paladar pode se destacar
em uma representação mental de imagens, entretanto, segundo os pesquisadores a imagem
visual é a mais usada, pela maioria de nós.
Assim como para Kosslyn, (1990 apud STEMBERG, 2014), que constatou através de
suas pesquisas que as imagens visuais são semelhantes à percepção visual, que ocorre quando
a pessoa registra as informações visuais. Segundo o autor, as imagens visuais são utilizadas na
resolução de problemas e para responder perguntas envolvendo objetos, quantas janelas
existem em sua casa? Que fruta tem a cor vermelha mais escura? A cereja ou a maçã? Para
resolver problema e responder questões como essas, os objetos em questão são visualizados, e
assim as imagens são representadas mentalmente. (STEMBERG, 2014).
Outro tipo de representações mental é a proposicional, são “tipo-linguagem”, uma
linguagem que não está relacionada à língua e à percepção, é uma linguagem da mente, ou
“mentalês”. Esse tipo de representação não se trata de frases em certa língua. São entidades
individuais e abstratas formuladas na linguagem da própria mente. (MOREIRA, 1996)
Para Stemberg (2014, p. 233), “uma proposição é o significado subjacente a um
relacionamento específico entre conceitos.” Nesse sentido as imagens são consideradas
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epifenômenos, fenômenos secundários resultados da ação de outros processos cognitivos, ou
seja, as representações mentais propositivas não são armazenadas sob a forma de imagens.
As proposições podem ser usadas para descrever qualquer tipo de relacionamento,
como ações de um tipo sobre outro, atributos de objetos, posições de um objeto, classificação
de um objeto e assim por diante, conforme o quadro 2.

QUADRO 2 - Representações Propositivas de Significados Subjacentes

Fonte: Stemberg (2014, p. 234)

Sendo assim, o significado subjacente a um relacionamento pode ser expresso pelo
“cálculo dos predicados”, uma ferramenta criada pelos lógicos de uma forma taquigráfica que
geralmente se configura dessa maneira: [relacionamento entre os elementos] ([elemento
sujeito], [elemento objeto]).
Nesse sentido ao observarmos novamente a figura do gato debaixo da mesa (quadro
2), podemos representar os significados subjacentes da seguinte forma: a) tipo de
relacionamento: posição espacial; b) representação em palavras: um gato está debaixo da
mesa; c) Representação prepositiva: [posição mais elevada verticalmente], ([mesa], [gato]).
(STEMBERG, 2014, p. 233 e 234).
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De acordo com a teoria propositiva, tanto a imagem (gato, mesa), quanto a forma
verbal (O gato está debaixo da mesa), são representados mentalmente, essas informações são
codificadas e armazenadas como proposições. Posteriormente, quando houver necessidade de
recuperar essas informações já armazenadas, a representação propositiva é recuperada, então a
mente recria o código verbal imagético de modo relativamente preciso. (STEMBERG, 2014).

2.2. TEORIA DO CÓDIGO DUAL

A teoria do código duplo do psicólogo Allan Paivio (1971, 1986) apresenta
representações separadas para as informações visuais e verbais. Esta teoria consiste em
estabelecer dois códigos distintos para a representação mental, um imagético (analógico) e um
verbal (simbólico). De acordo com Anderson (2004), algumas pesquisas desta teoria
demonstraram que a memória tem melhores resultados quando codificada visual e
verbalmente.
Códigos analógicos são considerados imagens mentais. É uma forma de representação
do conhecimento, tudo que é observado no meio ambiente é representado para os nossos
estímulos físicos com suas características preservadas, por exemplo, árvores, rios, gato, etc.
As imagens mentais e as visuais são funcionalmente equivalentes ainda que não sejam
idênticas. “Do mesmo modo que os ponteiros do relógio analógico são analógicos à passagem
do tempo, as imagens mentais que formamos em nossas mentes são analógicas aos estímulos
físicos que observamos.” (STEMBERG, 2014, p. 230).
Os códigos simbólicos funcionam como representação mental para palavras, e seguem
regras arbitrárias, utilizada pelas mente humana para representar ideias. “Um código
simbólico é uma forma de representação do conhecimento que foi escolhida arbitrariamente
para significar algo e que não se parece perceptivamente com tudo que estiver sendo
representado”. (STEMBERG, 2014, p. 230).
A teoria do código dual é contrariada pela teoria propositiva, pois esta, assim como
mencionado na seção anterior, defende uma ideia de que as representações mentais não são
armazenadas sob a forma de imagens e sim sob a forma de proposições. Ao contrário da teoria
do código dual, (ver a figura 4).
Conforme a figura, a mente humana representa a informação por canais distintos, duas
unidades de representação postuladas “imagens” (não verbal) e “logogens” (verbal). A
informação é melhor absorvida se for distribuída pelos dois canais. As representações estão
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ligadas a entrada sensorial e ao sistema de saída de resposta, bem como aos outros sistemas
para que possam independentemente ou em cooperação mediar um comportamento.

Figura 4 - Estrutura do Código Dual

Fonte: Miranda (2015, p. 18)

Seguindo os pressupostos de Paivio, Clark e Craig (1992 apud TIELLET, 2012), que
desenvolveram um experimento onde os participantes foram expostos a palavras e imagens
isoladamente, e depois de forma simultânea, ocorreu que, quando expostos a forma
conjugada, os participantes obtiveram melhores resultados. Sobre isso concluíram que a forma
conjugada, palavras e imagens, em determinadas situações de representação de informação,
proporciona melhorias na aprendizagem.

2.3 MODELOS MENTAIS

A teoria de Johnson-Laird (1983, apud MOREIRA, 1996) e Stemberg (2014), indica
que uma representação mental pode assumir três formas:
I) Proposições: são representações de significados, verbalmente expressáveis,
totalmente abstraídas;
II) Modelos mentais: São estruturas do conhecimento que os indivíduos elaboram para
compreender e explicar suas experiências.
III) Imagens: Representações bastante específicas de objetos ou eventos com detalhes
perceptivos de suas características, vistos de um ângulo particular;
Segundo o autor, as representações assumem um importante papel nos processos de
cognição, diante da impossibilidade de apreender o mundo (a realidade), a mente humana
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então a representa. (MOREIRA, 2002) Por exemplo, a declaração: “O livro está na estante”
pode ser representada nas três formas. Como uma proposição (porque pode ser expresso
verbalmente) ou como um modelo mental (de qualquer livro e de toda estante, talvez
parecendo um protótipo de ambos), como imagem (de um determinado livro em uma posição
específica).
Johnson-Laird ressalta em sua abordagem que os modelos mentais são representações
mentais do conhecimento, a expressão “modelo mental” refere-se ao conteúdo da
representação mental. Sendo a percepção a fonte primeira de uma representação mental, o
indivíduo sente como se percebesse o mundo diretamente. Mas essa percepção depende tanto
daquilo que está no mundo, quanto daquilo que está na sua cabeça, a soma dessas informações
com as experiências vividas resulta no conhecimento adquirido por suas ações no mundo.
(FLORES, 2008).
O autor sugere que o raciocínio é desenvolvido a partir de modelos mentais. De acordo
com a sua teoria nós construímos modelos de eventos e estados de coisas do mundo usando
processos cognitivos tácitos, e raciocinamos com esses modelos.
Os modelos mentais configuram-se em estruturas do conhecimento que os indivíduos
elaboram para compreender e explicar suas experiências, ou seja, para explicar qualquer
fenômeno é preciso que se tenha um modelo funcional dele. “Modelos mentais são como
blocos de construção cognitivos que podem ser combinados e recombinados conforme
necessário.” (MOREIRA, 1996, p.3). Um modelo mental, portanto, “é uma representação
interna de informações que correspondem, analogamente, ao estado de coisas que estiver
sendo representado, seja qual for ele. Modelos mentais são análogos estruturais do mundo.”
(MOREIRA, 1996, p.3).
Apesar de muitos estudiosos já terem desenvolvido estudos a respeito dos modelos
mentais e estes estudos serem usados em várias áreas de conhecimento, alguns deles como
Borges (1999) e Grega e Moreira (2002) confirmam que o construto teórico ainda não tem
muita clareza. A diversidade de sentidos tem levado a compreensão de que praticamente tudo,
ou qualquer tipo de representação, seja considerado como modelo mental, nas pesquisas de
ensino de ciências. No entanto, assim como afirma Grega e Moreira (2002), se tal
compreensão se firmar o construto teórico dos modelos mentais correria o risco de perder suas
potencialidades pelas seguintes razões:
 Os

modelos

mentais

tanto

podem

ser

estruturas

estáveis

localizadas

(presumivelmente) na memória de longo prazo, quanto em estruturas dinâmicas e, portanto
instáveis, geradas frente a uma situação concreta.
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 Internamente o modelo pode ser considerado a mesma coisa que a representação
gerada para explicar e predizer o funcionamento de uma máquina.
Normam (1983 apud TAUCEDA, 2009, p 63), caracteriza os modelos mentais como:
“incompletos; instáveis (as pessoas podem esquecer os detalhes do sistema modelado); com
fronteiras não bem definidas (elementos e operações podem ser confundidos entre si) e que
refletem as crenças das pessoas sobre a natureza (não científicos)”. Ainda que o sistema seja
complexo as pessoas tendem a buscar simplificá-los mentalmente para poder elaborar um
modelo mental.
Os aspectos que caracterizam os modelos mentais como uma representação mental de
um sistema funcional são considerados por Kleer e Brown (1981 apud BORGES, 1999) como
um processo de simulação mental que cada pessoa realiza a partir de componentes
interligados. São esses componentes e a conexão dos mesmos que formam os modelos
mentais e contribuem para o resultado. A simulação mental para Greca e Moreira (2002, p.
03), é como “estruturas cognitivas idiossincráticas, determinadas e concretas, que acontecem
na memória de trabalho do sujeito que quer compreender ou predizer uma situação ou
processos específicos, atuando como análogos estruturais dessa situação ou processo”.
Segundo Kleer e Brown (1981 apud BORGES, 1999) são quatro fases que
determinam o processo de criar um modelo mental de um sistema.
1- Representar o sistema;
2- Propor um modelo de como o sistema poderia funcionar, considerando a sua
estrutura e composição;
3- Imaginar o modelo funcionando, isto é fazer a simulação mental;
4- Comparar os resultados da simulação com a realidade.
Em conclusão a este capítulo, destacamos que nossas habilidades para explicar
aspectos da realidade estão relacionadas com a representação que fazemos dela, e para
compreender qualquer fenômeno ou estado das coisas precisamos de um modelo funcional
dele, ou seja, de um modelo mental. (BORGES, 1999, p.68). Isso não significa que sem os
modelos mentais não possa existir uma representação mental válida, no entanto, os modelos
mentais podem configurar uma representação mais aprofundada, tendo em vista que um
sistema a ser representado envolvem estruturas do conhecimento, resultado de experiências
vividas e de conhecimentos adquiridos através das ações em determinada atividade ou
situação problema.
2.4 REPRESENTAÇÃO MENTAL DOS CONCEITOS
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As formas de representação mental do conhecimento são notadas a partir de dois
aspectos do desenvolvimento humano, aspectos sócio-histórico-cultural (experiências,
percepções, interação com o meio, linguagem, etc.) e os aspectos cognitivos (a relação com as
informações e conhecimentos adquiridos sejam eles espontâneos ou mediados). Esses
aspectos são distintos, porém, intrinsecamente ligados.
Para Janczura (2012, p. 185) e Stemberg (2014, p. 268), conceitos são unidades do
conhecimento. Essas unidades são fundamentais e trazem em si informações sobre “como” e
o “que”, permitem ao indivíduo integrar passado, presente e futuro. A partir dessa integração,
estabelece continuidade em sua autobiografia, transfere conhecimento, resolve problemas, faz
predições e viabiliza a comunicação humana e aprendizagem. Sendo assim, “a mudança de
atitudes, procedimentos, princípios epistemológicos e ontológicos acontecem na medida da
aprendizagem conceitual”. (GRECA e MOREIRA, 2002, p. 04).
O desafio para muitos psicólogos cognitivos é compreender como os conceitos são
representados. Muitos acreditam que o modo como os conceitos são representados influencia
profundamente em como são manipulados no desempenho das atividades e resolução de
problemas. Este desafio se estende ao processo de ensino e aprendizagem dos conceitos, pois
o que se vê geralmente é uma expectativa nos resultado do ensino e não no processo, no
caminho que o sujeito percorre ou deve percorrer.
Cada conceito está relacionado a outros conceitos. Por exemplo, a maçã está
relacionada ao conceito fruta, redonda ou vermelha. Esta relação diz respeito a forma como os
conceitos são organizados na nossa mente e uma das maneiras de organizá-los é por meio de
categoria. A Categoria “é o conceito que opera para organizar ou ressaltar aspectos de
equivalência, entre outros conceitos, com base em características comuns ou similaridade com
um protótipo”. (STEMBERG 2014, p. 269). Para Hampton e Dubois (apud JANCZURA,
2012, p. 186) as categorias, ou representações categoriais são denominadas de propriedades e
se referem a qualquer predicado que constitui o conceito. O que distingue as propriedades são
os atributos que possuem valores mutuamente exclusivos. Assim como no exemplo da maçã,
é redonda, é um atributo desta e de outras frutas.
Janczura (2012) ressalta que, a medida que a construção do conhecimento conceitual
avança, a mente representa elementos individuais que vão sendo categorizados com outros
elementos a partir da associação de seus atributos. As representações mentais de conceitos
estão relacionadas, além das informações sensoriais, a informações emocionais e
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motivacionais. As duas últimas refletem as influências culturais e os fatores biológicos, por
exemplo, fruta da minha infância, sentir fome, fruto proibido do paraíso, etc.
A abordagem simbólica defende que o conhecimento é armazenado na forma de
representações simbólicas que são manipuladas por símbolos elementares, por princípios que
podem ser a similaridade ou atributos correlacionados. Grande parte dos modelos teóricos
trata a similaridade como um emparelhamento das propriedades, funciona como uma força
que atrai as partes dos conceitos configurando uma estrutura das informações. (JANCZURA,
2012).
“O conceito agrupa itens similares” (JANCZURA, 2012 p.189) essa afirmação é quem
estabelece a relação similaridade e conceito. O conceito pássaro, por exemplo, agrupa
elementos (pardal, tucano, periquito, etc), pois estes compartilharem de informações, entre
outras propriedades, que assim o determinam, têm asas, têm bico e voam. Portanto, a
similaridade se refere ao processo de delimitar e alinhar as propriedades de elementos que
pertencem ou não a determinadas categorias. Janczura (2012). “Categorias conceituais
envolvem desmembrar um conceito em um conjunto de características”. (STEMBERG, 2014,
p. 270).
As representações esquemáticas são extremamente importantes para compreender
como os conceitos se relacionam e como são categorizados e armazenados em nossa mente.
Segundo Stemberg (2014), os esquemas criam uma estrutura significativa de conceitos
relacionados. Esta relação, entretanto, deve ser analisada, pois depende do indivíduo e do
contexto. Dessa forma, o autor enfatiza que os esquemas apresentam flexibilidade no seu uso.

I-Esquemas podem incluir outros esquemas. Por exemplo, um esquema para animais
inclui um esquema para vacas, esquema para símios e assim por diante. IIEsquemas englobam fatos típicos e gerais que podem variar ligeiramente de um caso
específico para outro. Por exemplo, embora o esquema para mamíferos inclua um
fato geral de que os mamíferos normalmente possuem pelos, inclui os humanos, que
possuem menos pelugem do que a maioria dos outros mamíferos. [...]. III- Esquemas
podem variar em seu grau de abstração. Por exemplo, um esquema para justiça é
muito mais abstrato do que um esquema para maçã ou mesmo para fruta.
(STEMBERG, 2014, p. 281)

Dessa maneira, para apresentar às crianças formas e sólidos geométricos é importante
considerar que esses elementos por si só não trazem significado algum, porém é possível
destacar que possuem forma e conteúdo, que podem ser relacionados a outras formas
presentes no nosso cotidiano e que fazem parte de categorias. Para chegar a essa compreensão
é necessário instigar as crianças, e levá-las a interagir com o objeto, explorar as formas no
espaço, comparar e identificar as características entre os objetos.
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Os sujeitos escolhidos para participarem desta pesquisa são crianças com idade entre 5
a 6 anos, na teoria de Piaget essas crianças se encontram no período pré-operacional. Neste
período a criança aprende a pensar simbolicamente, sendo capaz de usar símbolos em sua
mente para retratar objetos concretos, lugares e pessoas que eles viram no passado. As
crianças que estão no estágio pré-operacional de desenvolvimento são capazes de produzir
representações mentais, visão ou som, sem pistas externas. A representação inicia com
diferenciação entre o significante e o significado, isto é, da união de significantes que
permitem o indivíduo evocar os objetos ausentes da realidade. É a partir da análise dos modos
de representação mental que se torna possível compreender como o indivíduo organiza e
representa o conhecimento adquirido.
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3 O ENSINO DE GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A criança desde muito pequena age intencionalmente sobre os objetos, se movimenta
nos espaços, explora o ambiente e atua sobre ele realizando experiências que a permitem
explorar diferentes formas, sentidos e direções. As experiências sociais exigem que a criança
aprenda a lidar, movimentar e explorar o espaço ao seu redor. Ao chegar à escola já traz
consigo noções do espaço, para Smole (2000, p. 105),” o desenvolvimento infantil é, em um
determinado período da infância, essencialmente espacial”.
Podemos dizer que este é o início do desenvolvimento do pensamento geométrico e à
medida que a criança cresce, suas experiências permitem que represente esse pensamento
através da função simbólica que nada mais é que a representação de qualquer objeto,
pensamento ou pessoa utilizando um significante determinado que pode ser a palavra, gesto
desenho, etc. (GOULART, 2009, p. 22-23).
A geometria, estudo das formas e as relações espaciais, oferecem muitas
oportunidades para relacionar a matemática à dimensão espacial da inteligência. É a partir da
construção da aprendizagem espacial que a criança transforma objetos e orienta-se em meio a
um mundo de objetos no espaço. (SMOLE, 2000, p. 105). Segundo Lorenzato (2006), as fases
de desenvolvimento da geometria (figura 04) seguem um caminho diferente da concepção
epistemológica da geometria.

Figura 5 - Desenvolvimento da concepção de geometria

Fonte: Lorenzato (2006, p. 35)

Esta é uma tese que Piaget, juntamente com Bärbel Inhelder, concebeu na obra A
representação do espaço na criança (1993), que considera o fato de que as primeiras relações
que a criança pode reconhecer e representar graficamente são as de vizinhança, separação,
ordem, contorno, continuidade. As relações topológicas permitem a constituição de uma
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geometria do objeto, em singular. O domínio das relações projetivas permite que a criança
perceba que a forma e a dimensão dos objetos dependem do ponto de vista que ela o observa,
é a constituição de uma geometria do espaço exterior ao sujeito. Na construção do espaço
euclidiano, o espaço que contém tanto objetos móveis como o sujeito, a criança já percebe que
ângulos, distâncias e formas são conservados mesmo quando as figuras são movimentadas.

Para que esse processo aconteça é preciso considerar as características da fase de
desenvolvimento em que a criança está. Como as pesquisas têm indicado que a
maioria das crianças com até 6 ou 7 anos de idade interpretam o espaço de modo
topológico, devemos iniciar o estudo do espaço geométrico justamente pela
topologia. (LORENZATO, 2008, p. 35).

Diante dessa visão, o ensino de geometria deve começar desde cedo e continuar de
forma apropriada em cada nível de ensino e seguindo as etapas acima citadas, pois se a
criança inicia o seu conhecimento geométrico pela fase euclidiana, muitas lacunas estarão
abertas e sua aprendizagem estará comprometida. . Na educação infantil, esse ensino deve
priorizar as competências espaciais na criança. Sobre isso, Smole, Diniz e Candido (2003, p.
16) chamam atenção para alguns aspectos que devem ser levados em consideração. Primeiro,
que o ensino das noções de espaço é um processo, ou seja, não deve ser um trabalho
esporádico, mas presente o ano todo com atividades semanais. Em segundo, que a criança
precisa desenvolver suas potencialidades espaciais, e para isso tem de viver o e no espaço,
mover-se nele e organizá-lo.
O desenvolvimento da percepção de espaço na criança perpassa três etapas essenciais:
o espaço vivido que se refere ao espaço físico; o espaço percebido é aquele que não precisa
mais ser experimentado fisicamente para que a criança possa lembrar-se dele; o espaço
concebido caracterizado pela capacidade de a criança estabelecer relações espaciais entre
elementos utilizando apenas representações. (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2003, P. 16).
Para Fainguelernt (1999, p. 28), “o conceito de espaço na criança tem origem na
consciência do seu próprio corpo [...] progressivamente, através de ações, a criança orienta e
dá dimensão a esse espaço”. Nesse sentido, é importante desenvolver atividades que seja
possível investigar o senso espacial das crianças, a partir de situações que envolvam
movimentos e deslocamentos tomando o corpo como ponto de referência, explorar noções
como acima/abaixo, frente/ao lado, a frete/atrás, perto/longe, direita/esquerda e movimento de
pular, girar, andar para determinadas direções.
Pode-se também trabalhar com descrições orais dos percursos realizados pela criança,
como o caminho até ao banheiro, até a biblioteca. Lorenzato (2006, p. 27), sugere que os
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conhecimentos geométricos devem ser trabalhados por meio de ações sobre o concreto e
observação do meio ambiente, pois é na exploração espacial que a criança desenvolve o senso
espacial.
Lorenzato (2008, p. 28) recomenda ainda que, os assuntos espaço e forma, devem
estar integrados e devem ser abordados de forma simples e natural. Devem também ser
reapresentados para que a criança tenha a oportunidade de verificar, comparar e diferenciar,
trabalhando ora com pessoa, ora com objetos, com imagens. A diferença de atividades,
experiências e contextos, a respeito de um mesmo conceito, favorece a formação do conceito
que está sendo construído pela criança.
Ainda segundo o autor, para facilitar a aprendizagem de geometria, a criança precisa
desenvolver suas habilidades de percepção espacial. São elas:
 Percepção visual: habilidade de perceber semelhanças e/ou diferenças entre dois
objetos tridimensionais ou imagens desenhadas;
 Decomposição de campo: habilidade de isolar o campo visual em subpartes, montar
o todo a partir de suas partes;
 Conservação de forma e tamanho: é a habilidade de perceber que os objetos
possuem propriedades invariantes;
 Coordenação visual-motora: permite realizar as ações de olhar e de agir ao mesmo
tempo.
 Equivalência por movimento: permite identificar a equivalência entre duas figuras
quanto à forma a partir do movimento de uma delas.
Essa seis habilidades são de extrema necessidade para a compreensão do estudo das
formas. “Quanto mais experiências geométricas, mais facilmente as crianças descobrem que a
forma e o tamanho dos objetos que nos rodeiam não se modificam, apesar de, dependendo das
posições dos objetos e do observador, a forma e o tamanho parecem modificados.”
(LORENZATO, 2006, p. 46). Mesmo porque, deve-se considerar que a criança analisa as
formas a partir da sua observação da sua completude, a partir da visão de um todo, isto é, sua
aparência física e não por suas partes e propriedades.
Sobre isso, Smole (2000) ressalta que,

Nesse nível de reconhecimento visual, as crianças necessitam estar envolvidas na
manipulação de modelos de figuras geométricas diversas, fazendo observações
diretas, táteis e visuais, nas quais elas percebem, desenham, constroem, copiam,
ampliam, combinam ou modificam objetos físicos. Isso para que possam
desenvolver suas primeiras noções geométricas, um primeiro vocabulário referente a
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essas noções, identificar e construir formas geométricas e as primeiras noções
espaciais”. (SMOLE, 2000, p. 107).

Como vimos, o ensino de geometria não se restringe às tarefas de nomear figuras e
explorar, mas fundamentalmente deve ser voltada para o desenvolvimento das competências
espaciais da criança. Mas, infelizmente, isto é no que muitos professores tem-se concentrado.
O ensino de geometria propriamente dito há muito tempo tem sido deixado de lado pelos
professores, este é o resultado de dois problemas reais na educação infantil. O primeiro, é a
grande exigência pela alfabetização dos alunos e mesmo aos menores é exigido que iniciem, o
quanto antes, a aprendizagem da leitura e escrita, o que faz com que os professores se
detenham ao máximo a este aspecto. O segundo é que, na formação, a maioria dos professores
não teve acesso aos conhecimentos de geometria necessários à prática pedagógica.
A exemplo disso, podemos citar o grave erro que muitos professores cometem ao
utilizar os blocos lógicos como recurso didático. Quando, no intuito de ensinar conceitos
geométricos, identificam as peças com denominação errada. A peça cilindro, por exemplo, é
ensinada como círculo. Barguil (2016, 237), chama atenção para isso demonstrando os
equívocos cometidos na utilização deste material (Figura 05). Esse equívoco, segundo o autor,
é percebido claramente no próprio material que discrimina as peças do jogo, e
consequentemente pelos professores, pais e pelas crianças.

Figura 6 - Peças do bloco lógico, aplicações corretas e erradas

Fonte: Barguil (2016, p. 235)

Esse equívoco certamente prejudica a aprendizagem dos conceitos geométricos, uma
vez que a interiorização de um conceito não é resultado mecânico, mas a sua apropriação dá-
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se por meio da ação realizada de forma consciente. No entanto, é necessário que o professor
assuma a compreensão que emerge das razões epistemológicas e dos objetivos e finalidade
desta proposta que, portanto, deve promover o pleno desenvolvimento das crianças da
educação infantil a partir do ensino de três aspectos: a organização do esquema corporal, a
orientação e percepção espacial e o desenvolvimento de noções geométricas propriamente
ditas. Para Smole (2000, p. 106), “a união desses três aspectos resultaria num processo
cognitivo pelo qual a representação mental dos objetos espaciais, as relações entre eles e as
transformações por eles sofridas seriam construídas e ampliadas”.
A autora completa esse pensamento enfatizando que: “A geometria e os componentes
corporal e espacial [...] deveriam promover ainda o desenvolvimento de uma linguagem
simbólica, do desenvolvimento de uma capacidade de representação e de uma capacidade de
operar com símbolos e as representações”. (SMOLE, 2000, p. 106).
Para que isso ocorra o planejamento das atividades escolares deve contemplar ações de
observação, exploração, manipulação, montagem, construção, pois a medida que a criança
“opera e racionaliza sobre os objetos ela constrói um espaço interior fundamentado em
raciocínio” (LORENZATO, 2006 p. 43, 44).
O desenvolvimento da linguagem matemática é outro fator essencial e que também
tem sido esquecido pelos professores da Educação Infantil. No caso do ensino de geometria,
as autoras Smole, Diniz e Cândido (2003, p. 20), falam da linguagem geométrica que diz
respeito a nomes de formas e termos geométricos que só se desenvolvem na ação
principalmente em atividades escolares. Pois, sabemos que a criança chega à escola com uma
gama de conhecimentos, os conhecimentos prévios, e dessa mesma forma chega também com
o seu vocabulário geométrico, mas estão mais para os conceitos espontâneos do que para os
conceitos geométricos. Esse desenvolvimento, assim como todo o ensino geométrico, é
processual, de início é natural que as crianças confundam ou troquem os nomes, ou refiram-se
a eles da forma como o compreendem e o representam mentalmente. Por exemplo, quando a
criança chama a esfera de bola, ou o círculo de redondo, é respeitoso, considerando que é o
início da aprendizagem, porém é importante que o professor adote e utilize as nomenclaturas
adequadas para que sejam corretamente assimiladas.
3.1 O ENSINO DOS CONCEITOS CIENTÍFICO DE GEOMETRIA A PARTIR DA
TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS DE GERARD VERGNAUD
Gerard Vergnaud (1933) é matemático, filósofo e psicólogo, diretor emérito de
estudos do Centro Nacional de Pesquisas Científicas (CNRS), em Paris. Foi aluno e
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orientando de Jean Piaget tendo em sua dissertação o título: “A resposta instrumental como
resolução de problemas. Pura teoria.” A partir daí dedicou-se a pesquisas voltadas a didática
da Matemática. Seu trabalho mais importante é a Teoria dos Campos Conceituais que ajuda a
entender como as crianças constroem os conhecimentos matemáticos.
Seguindo os aportes teóricos de Vygotsky, e também de Piaget, Gerard Vergnaud
desenvolveu a Teoria dos Campos Conceituais, a partir de estudos realizados em 1980. Uma
teoria cognitivista neopiagetiana que tem o objetivo de fornecer um quadro para a
investigação sobre as atividades cognitivas complexas, principalmente na aprendizagem
científica e técnica. (MOREIRA, 2002, p. 01).
Os experimentos do autor na teoria dos campos conceituais foram desenvolvidos
especificamente, para o ensino da matemática, as estruturas aditivas e multiplicativas. No
entanto, acredita-se que em pesquisas de outras áreas de conhecimento ou para outros
conteúdos da matemática a teoria tem muito a contribuir. Pois,

[...] a teoria dos campos conceituais não se reduz a uma teoria didática; entretanto,
pesquisas nesse enfoque colocam questões específicas e de grande interesse para a
Didática da Matemática e, de modo especial, para orientar professor na proposição
de situações suscetíveis de fazer evoluir as concepções de seus alunos. (FRANCHI,
1999, p.162).

A teoria se concentra nos conceitos-chave da teoria dos campos conceituais que são,
além do próprio conceito de campo conceitual, os conceitos de esquema (a grande herança
piagetiana de Vergnaud), situação, invariante operatório (teorema-em-ação ou conceito-emação), e a sua concepção de conceito. (MOREIRA, 2002, p. 01). A teoria foi desenvolvida
para estudar as condições de compreensão do significado do saber escolar pelo aluno. Para
Pais (2011, p. 52), ela se localiza entre o saber cotidiano e o saber científico e permite atribuir
aos conceitos um significado de natureza educacional.
A formação de conceitos assume uma forma mais ampla na teoria de Vergnaud, para
ele a conceitualização é a pedra fundamental da cognição. Segundo, Greca e Moreira (2002),
além da formação de conceitos o autor considera também a resolução de problema como
fundamental, e ainda que essas duas concepções sejam tratadas separadamente, são como as
duas faces da mesma moeda, isso porque, para ele, o conhecimento emerge da ação do sujeito
sobre a resolução de problemas, sejam eles de caráter teórico ou prático.
Vergnaud (1993, p.12) destaca que “um conceito não pode ser reduzido à sua
definição, principalmente se nos interessamos por sua aprendizagem e ensino”. Para uma
criança, por exemplo, o conceito só tem sentido para a criança quando ela se depara com
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situações problemas para resolver. Diante disso, o autor enfatiza a importância dos aspectos
conceituais, dos esquemas e da análise conceitual das situações nas quais os alunos
desenvolvem seus esquemas seja na escola, ou fora dela. É na Zona de Desenvolvimento
Proximal que os alunos desenvolverão seus esquemas a partir das oportunidades promovidas
pelo professor. (MOREIRA, 2002, p. 02).
Um campo conceitual é um conjunto de problemas ou situações, cujo domínio, a
análise e o tratamento requer diversas classes de conceitos, de procedimentos e representações
simbólicas que se conectam umas com as outras. (MAGINA, 2001). Por essa razão Pais
(2011, p. 60) chama atenção para a complexidade da formação de um conceito, pois a
aprendizagem de um conceito revela a extensa e complexa rede de criações precedentes. Por
exemplo, o conceito de cubo, na síntese racional pode-se destacar os seguintes precedentes:
quadrado, segmento de reta, ponto, paralelas, ângulos, entre vários outros.
Para melhor definir um conceito, Vergnaud (1990), determinou 3 conjuntos, a isto
chamou simbolicamente de SIR:
S→ é um conjunto de situações que dão sentido ao conceito;
I → é um conjunto de invariantes, objetos, propriedades e relações que dão o
significado do conceito;
R → é um conjunto de representações simbólicas (linguagem natural, gráficos,
diagramas, sentenças formais, etc.);
Em termos psicológicos, o tripleto (S,I,R) pode ser entendido como, “(S) é a realidade
e (I,R) a representação que pode ser considerada dois aspectos interagentes do pensamento, o
significado (I) e o significante (R)”. (VERGNAUD 1998 apud MOREIRA, 2002).
Portanto, Vergnaud (1985, apud FRANCHI, 1999) caracteriza o campo conceitual da
seguinte forma:

O estudo do desenvolvimento e do funcionamento de um conceito, no decurso da
aprendizagem ou quando de sua utilização, deve considerar, ao mesmo tempo: o
plano das situações, o dos invariantes operatórios e o das representações simbólicas.
[...] Um conceito se constitui através de uma variedade de situações, e diferentes
invariantes estão envolvidos em diferentes situações. Ao mesmo tempo, uma
situação não pode ser analisada pela via de um único conceito, pois sua resolução
mobiliza, como vimos vários esquemas. (FRANCHI, 1999, p. 173).

Assim, para desenvolver um conceito é preciso lidar com ele em diferentes situações,
mesmo porque, um conceito não se refere a uma única situação e uma situação pode envolver
vários conceitos. Um campo conceitual é, portanto, um conjunto de situações. Segundo
Franchi (1999, p. 157), um dos pressupostos básicos desta teoria afirma que o conhecimento
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se constitui e se desenvolve no tempo de interação adaptativa do indivíduo com as situações
que experiencia.
Vergnaud distinguiu as situações em duas classes:

I) classes de situações em que o sujeito dispõe, no seu repertório, em dado momento
de seu desenvolvimento e sob certas circunstâncias, das competências necessárias ao
tratamento relativamente imediato da situação. II) classes de situações em que o
sujeito não dispõe de todas as competências necessárias, o que o obriga a um tempo
de reflexão e exploração, a hesitações, a tentativas frustradas, levando-o
eventualmente ao sucesso ou ao fracasso. (VERGNAUD, 1993, p. 02)

A primeira classe trata das situações em que o sujeito apresenta em seu repertório as
competências necessárias, que entram em ação no dado momento em que exige a situação, e
entram em jogo vários esquemas para tentar resolvê-la. Na segunda classe, situações
complexas, por não dispor das competências necessárias, o sujeito escolhe ações adequadas
para suas operações, essas competências o leva a novas escolhas e descobertas. São as
representações que o sujeito faz quando se depara a uma determinada situação que determina
a ação que vai executar.
Não se trata de uma situação didática, trata-se de uma tarefa, sendo que toda situação
complexa pode ser analisada como uma combinação de tarefas, neste sentido, as situações em
que o sujeito é confrontado exercem um papel funcional nas suas respostas e nos seus
processos cognitivos. Nesse confronto com a situação, e à medida que o sujeito
progressivamente apresenta domínio sobre ela, é que os seus campos conceituais são
moldados e dão forma aos seus conhecimentos.
Esse aspecto da teoria, segundo Greca e Moreira (2002, p.36) vai de encontro com a
teoria de Piaget. Para Vergnaud, o conhecimento matemático é construído a partir de
situações enquanto que para Piaget esse conhecimento decorre de um processo de abstração
de propriedades e relações de operações.
Para o sujeito, o sentido de uma situação, não está nela mesma, senão no que decorre
entre a situação e a representação que ele faz sobre ela. A organização invariante do
comportamento para determinada classe de situações é chamada de esquemas.

O desenvolvimento cognitivo consiste, sobretudo, e principalmente, no
desenvolvimento de um vasto repertório de esquemas. Este repertório afeta esferas
distintas da atividade humana e quando analisamos, por exemplo, conteúdos de
competência profissional de um indivíduo, frequentemente observamos que junto a
competências técnicas e científicas, propriamente ditas, estão com peso
considerável, competências sociais e afetivas. (MOREIRA, 2002, p. 06)
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Piaget define os esquemas como um padrão de comportamento ou uma ação que
usamos para interpretar e organizar as informações da realidade. Inicialmente as nossas ações
são organizadas a partir da exploração do mundo exterior, aos pouco se integram em
esquemas psíquicos. Consiste, portanto, em um modo de abordar a realidade e conhecê-la. A
realidade exterior e o conhecimento da criança são elaborados por uma construção
progressiva por meio dos processos: assimilação e acomodação. O primeiro se refere a
incorporação de um novo objeto ou ideia ao esquema. O segundo é a transformação de um
esquema em função da adaptação do novo objeto assimilado. (GOULART, 2009, p. 19-20).
É nos esquemas que se devem pesquisar os conhecimentos-em-ação do sujeito, isto é,
os elementos cognitivos que fazem com que a ação do sujeito seja operatória”.
(VERGNAUD, 1993, p. 02). Essa ideia é complementada pelo que Vergnaud (1990, p. 19)
chama de ingredientes, quatro especificações necessárias para a compreensão de um esquema.
1- Antecipações e metas (objetivos), um esquema estará sempre ligado a uma
determinada situação na qual o sujeito pode identificar o porquê de sua atividade;
2- Regras de ação do tipo “se...então” que permitem gerar a sequência das ações do
sujeito. São elementos do esquema que geram a ação e continuidade da sequência de ações do
sujeito;
3- Invariantes operatórios (conceitos-em-ação e teoremas-em-ação) que dirigem o
sujeito no reconhecimento dos elementos relacionados à situação para que o sujeito possa
inferir a meta a alcançar e as regras de ação adequadas;
4- Possibilidades de inferência (ou raciocínio), permitem que o sujeito determine as
regras e antecipações a partir das informações e dos invariantes operatórios a que dispõe.
Os invariantes operatórios, também chamados de conhecimentos-em-ação, são
compostos por duas categorias: “teorema-em-ação, uma proposição que supõe verdadeira e
conceito-em-ação, um objeto, um predicado ou uma categoria de pensamento tida como
relevante”. (VERGNAUD, 1990, p. 08).
Os invariantes operatórios tornam possível a articulação entre a prática e a teoria. Daí
a importância dos esquemas, pois é a partir dos esquemas que se pode identificar, pesquisar e
analisar os conhecimentos-em-ação do sujeito, ou seja os conceitos-em-ação e os teoremasem-ação, que os elementos que determinam a ação faça com que esta ação seja operatória.
Cientificamente, um conceito-em-ação não se trata de um conceito e um teorema-em-ação
também não pode ser considerado um teorema. Tendo em vista que conceitos e teoremas são
explícitos e pode-se discutir sua pertinência e veracidade, ao contrário dos invariantes
operatórios. “O esquema é um referente do conhecimento do sujeito e a situação é a

52

circunstância e o contexto em que o objeto a ele se apresenta”. (CARVALHO e AGUIAR,
2008, p. 06).
Os esquemas que os alunos apresentam durante a resolução de um problema ou na
realização de uma atividade devem ser observados e analisados, e neste momento deve-se
levar em consideração também o seu conhecimento, as estratégias que utilizam, a análise
conceitual de seu domínio, bem como os modelos mentais construídos frente a novas
situações.
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4 PERCURSO METODOLÓGICO

Neste capítulo descreve-se o percurso metodológico da pesquisa construído a partir
da ideia de realizá-la adotando um processo que organiza cientificamente todo o movimento
reflexivo, desde a compreensão dos sujeitos envolvidos no processo, seus saberes empíricos,
até a organização do novo conhecimento, assim como propõe (GHEDIN e FRANCO, 2011).

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

O método da pesquisa científica indica a direção por onde ela caminhará, determina o
processo de investigação na escolha dos procedimentos para descrever e explicar fenômenos.
De acordo com Ghedin e Franco,

O método é sempre uma perspectiva de onde se parte que permite pressentir a
chegada a algum lugar. Ele propicia o vislumbre de um percurso antes de chegar ao
detalhamento do caminho. [...] Portanto, embora não possa ser exclusivamente
definido antes do caminho, ele aponta sua direção. (GHEDIN E FRANCO, 2011, p.
27).

Contudo, a descrição deste caminho só será possível ao fim de sua trajetória. No caso
das pesquisas na área educacional, o método é compreendido como abordagem dos objetos da
realidade. Nesse caminho o pesquisador, a partir de sua percepção de mundo, busca a
construção de um novo conhecimento e atualiza novamente o mundo no objeto que investiga.
É como “tornar visível o invisível, fazendo perceber o que não se percebe e ver o que
normalmente não se vê.” (GHEDIN e FRANCO, 2011, p. 78).
Neste sentido optou-se por desenvolver a pesquisa seguindo a abordagem qualitativa,
pois “ela trabalha com universo de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis.” (DESLANDES,
1994, p. 21-22).
Para Chizzotti (2006, p.79),
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre
o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria
explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e
interpreta os fenômenos, atribuindo lhes um significado. O objeto não é um dado
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inerte e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam
em suas ações.

Dentro do contexto desta abordagem, a pesquisa iniciou-se pela fase exploratória, que
consiste em uma caracterização do problema, do objeto, dos pressupostos, das teorias e do
percurso metodológico. Assume também o caráter descritivo, pois como afirma Gil (1999, p.
46), “descreve as características de determinada população e fenômeno”.
A metodologia foi concebida conforme sugere Ghedin e Franco, (2011, p. 107), como
um processo que organiza cientificamente todo o movimento reflexivo, do sujeito ao empírico
e deste ao concreto, até a organização de novos conhecimentos, que permitem nova
leitura/compreensão/interpretação do empírico inicial. Sendo assim, esta pesquisa envolveu
aprofundamento teórico com um levantamento bibliográfico que transcorreu do início ao fim
do trabalho no intuito de compreender e explicar a realidade estudada.
A coleta de dados foi realizada a partir da pesquisa de campo com observação direta a
e participativa e como se trata de uma pesquisa com crianças em que o processo é dinâmico e
imprevisível utilizou-se material de apoio para que os dados fossem devidamente coletados
como, questionário de diagnóstico, diário de bordo para registro das etapas e informações
relevantes durante a pesquisa, gravador e câmeras fotográficas para registro das situações
significativas.

4.1.1 Problemática

A problemática que deu origem a esta pesquisa emerge da reflexão das experiências da
pesquisadora na Educação Infantil especialmente no ensino da matemática que apesar da
satisfação em fazê-lo apresentava deficiências por conta da sua formação acadêmica que
deixou lacunas nesta área de ensino, fazendo com que primeiramente assumisse o desafio de
preencher ou amenizar estas lacunas com os estudos teóricos já explicitados nas seções
anteriores. Tal reflexão provocou alguns questionamentos:
 Como o conhecimento matemático tem sido promovido na Educação Infantil?
 É possível analisar nas representações mentais em processos de ensino com
crianças na Educação Infantil?
 Qual a contribuição da teoria das representações mentais para o ensino de conceitos
na Educação Infantil?
 Como os conceitos geométricos são representados pelas crianças?
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Diante dos resultados destas reflexões ou das inquietações que a mesma acendera,
seguiu-se o caminho da pesquisa na tentativa de elencar os pontos que são abordados ao longo
do trabalho, sendo esta, portanto a questão central a qual a pesquisa busca responder:
“Que formas de representação mental dos conceitos geométricos são construídos por
alunos de uma turma de 2˚ período de uma escola de Educação Infantil de Boa Vista-RR?”

4.1.2. Objetivos
 Objetivo Geral: Analisar as formas de representação mental dos conceitos
geométricos construídos pelos alunos do 2˚ período da Educação Infantil da Escola Municipal
Jóquei Clube.
 Objetivos específicos:
 Identificar nas propostas curriculares os objetivos, conteúdos e processos
metodológicos para o ensino de Geometria na Educação Infantil;
 Identificar elementos concernentes aos conceitos geométricos nas representações
mentais dos alunos;
 Levantar elementos da experiência desenvolvida que possibilitem produzir um
referencial teórico e didático que permita discussões e análises sobre as representações
mentais e suas contribuições para a formação de conceitos, especificamente do ensino de
Geometria;

4.2 ESPAÇO E SUJEITOS DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada na turma do 2˚ Período da Educação Infantil, sendo esta
formada por 20 alunos com idade entre 5 e 6 anos da Escola Municipal Jóquei Clube a qual
está situada à Rua CJ6, 443 – Jóquei Clube e foi inaugurada em 2013. A escolha se deu por
ser este o último local de trabalho da pesquisadora e por entender os desafios encontrados na
educação matemática nos primeiros anos escolares, especialmente na Educação Infantil.
A rede municipal de ensino de Boa Vista/RR utiliza o Programa do Ensino
Estruturado, com o material didático adquirido pelo IAB (Instituto Alfa e Beto), na Educação
Infantil desde o ano 2013. Trata-se de uma proposta pedagógica desenvolvida sob os
seguintes princípios: I- O desenvolvimento se dá em interação com o ambiente; II- O
desenvolvimento deve ser integral, abrangendo de forma harmônica todas as dimensões do ser
humano. (OLIVEIRA, 2011, p. 22).
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4.3 PROPOSTA DIDÁTICA

Sabemos que uma das principais funções da escola é a propagação do saber, porém
por muito tempo a escola se preocupou apenas em transmitir o conhecimento. Atualmente,
com a evolução das ideias pedagógicas, a contribuição das ciências humanas, dos progressos
das teorias da aprendizagem e, sobretudo com a divulgação de pesquisas na aérea da educação
que apontam para a importância da participação do sujeito na construção do saber.
Portanto, vimos aqui a necessidade de desenvolver uma proposta didática que
possibilite ao aluno:
 Observar e classificar as formas geométricas que estão presentes no mundo real;
 Desenvolver o conhecimento em geometria;
 Resolver problemas utilizando conceitos matemáticos;
 Representar o conhecimento matemático de diferentes formas, (linguagem e
desenhos gráficos);
A proposta didática foi construída em três etapas: Diagnóstico, planejamento e
aplicação das atividades.

4.3.1 Observação e diagnóstico

Antes da aplicação da atividades da pesquisa, decidiu-se realizar um diagnóstico da
turma para conhecer os sujeitos em relação a habilidades matemáticas e nas manifestações de
comportamentos cognitivos, afetivo e psicomotor que caracteriza os sujeitos e/ou a sala de
aula como espaço de pesquisa.
Para Sant’Anna et al. (1986, p. 183), a metodologia do diagnóstico pode ser realizada
para:
 Determinar o grau em que o aluno domina os objetivos previstos para iniciar uma
unidade de ensino, uma disciplina ou um curso;
 Verificar se existem alunos que já possuem o conhecimento e as habilidades
previstos a fim de orientá-los a outras oportunidades, novas aprendizagens;
 Constatar interesses, possibilidades, necessidades, etc. individuais e do grupo;
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Não se trata de uma avaliação de desempenho, mas uma avaliação para conhecer e
compreender a realidade e os sujeitos participantes da pesquisa. De acordo com Luckesi os
instrumentos de diagnóstico

[...] terão que ser estruturados como instrumentos de coleta de dados para
investigação sobre o desempenho de nossos educando [...]. Isso implica em que
estejam focados no essencial ensinado e que deverá ser apreendido; todavia, devem
estar focados sobre todo o essencial ensinado, ou seja, tudo que é essencial deve ser
investigado, pois que, se é essencial, deve ser buscado. [...] todos os instrumentos
necessitam de cobrir todo o essencial, não somente um ou outro ponto e sim todos os
pontos essenciais, tendo presente informações, habilidade, procedimentos e valores
componentes da conduta em construção. (LUCKESI, 2011, p. 64-65).

Sendo assim, os instrumentos de diagnóstico para a pesquisa foram: observação direta
com registros; questionário aplicado a professora regente; roda de conversa com os alunos;
atividade para sondagem das habilidades de geometria.
A turma do 2˚ período é formada por 20 alunos, sendo 13 meninos e 7 meninas. Todos
em fase de transição dos 5 para os 6 anos. Segundo a professora regente: “devido a turma ser
composta na sua maioria por meninos, justifica o porquê é tão agitada, é difícil eles se
concentrarem e manter a atenção na atividade”.
Durante a fase de observação constatou-se que, de fato a turma apresentava um
comportamento bastante agitado e com dificuldades de atenção e concentração, antes de
finalizar a atividade já se distraíam com outras coisas. Ainda que entendamos que esse
comportamento pode ser oriundo de outros fatores, a falta da organização de uma rotina, a
presença da “fala egocêntrica”, problemas ou dificuldades no planejamento e execução das
aulas. Entretanto, foi importante fazer esta observação, pois a atenção e a concentração assim
como outros processos cognitivos são essenciais para a construção da representação mental.
Diante disso, foi necessário promover atividades que motivassem os alunos a
participar das atividades e consequentemente manter a atenção e concentração adequada
durante a realização das mesmas. Segundo Wood (1996, p. 83), “a instrução e a escolarização
desempenham um papel central para ajudar as crianças a descobrir como prestar atenção, se
concentrar e aprender eficientemente”.
Como as aulas eram no turno matutino, havia uma questão bem particular que
atrapalhava o desenvolvimento da turma, a maioria chegava atrasada, depois de 8 h, e outros
faltavam. No período da pesquisa o número de alunos era entre 13 a, no máximo, 17. Outra
dificuldade detectada é que algumas crianças chegavam ou durante as aulas estavam
sonolentas. Segundo a professora: “Este é um problema comum que já foi discutido, mas
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infelizmente os pais não tem noção do quanto prejudica. Às vezes preciso esperar o restante
da turma chegar para começar a aula”.
Após os dias de observação foi proposta uma roda de conversa com a turma, com o
objetivo de possibilitar a interação entre os sujeitos, no caso alunos/pesquisadora favorecendo
o diálogo e a exposição dos conhecimentos prévios dos alunos em relação ao assunto
abordado. Como a pesquisadora já era conhecida pelos alunos desde o período de visitas de
observação da turma isso facilitou o desenvolvimento da roda de conversa e a liberdade para
os questionamentos. Depois de cantar algumas músicas para descontraí-los, foi apresentado a
aos alunos uma caixa, chamada de caixa surpresa, e a princípio foi solicitado que eles dessem
pistas do conteúdo da caixa depois, ao abri-la se depararam com várias formas planas feitas de
papelão cru (sem cor). Muitos já sabiam o nome das formas quadrado, círculo, triângulo e
retângulo, mesmo porque na sala de aula tem os modelos das formas planas fixados na parede.
Após as crianças explorarem as formas. Foram feitos alguns questionamentos:

Diálogo 1: Pesquisadora (P) e o aluno 1 (A1)
P: Que forma é essa?
A1: Triângulo.
P: Como você sabe que é um triângulo?
A1: Por que se parece com o telhado da casa?
P: Mas todas as casas tem um telhado assim?
A1: Sim, no desenho. Na verdade não....
P: Com qual outro objeto o triângulo se parece?
A1: Com o chapéu da bruxa.
P: Mostra pra mim como é esse chapéu.
O aluno colocou o triângulo na cabeça, como não ficou firme, então disse:
A1: Mas é que falta o outro lado do chapéu e o buraco embaixo.

Diálogo 2: Pesquisadora (P) e o aluno 2 (A2)
P: Qual forma você escolheu?
A2: Uma bola, ops! Um círculo.
P: com que objetos o círculo se parece?
A2: Com a bola, a roda do carro e o Sol. (apontando para o desenho da parede).
P: Tem como brincar com essa bola?
A2: humm, não por que ela não rola, mas dá pra fazer a roda do carro, quer ver?
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P: Sim, mostra pra mim.
(o aluno pegou um retângulo e outros círculos e pedindo para que segurasse ele
mostrou como seria o carro).
A2: Era só pregar e pronto!

Diálogo 3: Pesquisadora (P) e o aluno 3 (A3)
Segurando 6 quadrados para formar um cubo perguntou-se ao aluno?
P: Vejam só o que formei, você sabe que forma é essa?
Respostas de outros alunos: Uma caixa; um dado, uma casa.
P: Bom, isso é com o que se parece. Mas esta é uma forma.....
A3: Já sei! Um cubo.
P: Muito bem, e como você sabe?
A3: Eu vi no desenho da Tv.

Diálogo 3: Diálogo com a turma.
Depois, juntando 4 triângulos apoiados na borda do quadrado, a turma foi
questionada:
P: E agora? Que forma é essa?
Respostas aleatórias: o telhado da casa; o castelo;
P: Isso também é com o que ela se parece.
A4: Uma pirâmide igual do filme.
P: Isso mesmo. Existe também essa outra pirâmide.
(montei a pirâmide com base quadrada)
P: Qual é a diferença dessa pirâmide para a outra?
A5: Você pegou o quadrado.
A4: Uma de quadrado e outra de triângulo.

No que podemos concluir neste início da pesquisa é que os alunos conhecem e
nomeiam (ainda que troquem os nomes), as figuras geométricas planas (bidimensionais),
compreendem conceitos básicos de medidas e grandezas (grande/pequeno; maior/menor;
igual/diferente; longe/perto; atrás/na frente), isto foi observado tanto durante a fase de
observação quanto na os diálogos na roda de conversa. Porém, percebeu-se que os alunos
demonstram pouco conhecimento de formas tridimensionais e das relações espaciais na
percepção de objetos do mundo, assim como no diálogo com o alunos 1 e 2, para eles os
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objetos pareciam ter só um lado, ele sabem que não, mas na hora de relacionar com o objeto
geométrico não foi possível fazer a relação, como se o chapéu e bola não fossem objetos
tridimensionais e sim planos.
Observou-se, também, que alguns alunos se sentem bastante desafiados quando são
questionados, porém outros ainda ficam intimidados e respondem pouco e outros não
respondem. A manifestação de conceitos espontâneos é notória nos diálogos com as crianças
e isso demonstra a capacidade de fazer inferência e de representações mentais dos objetos
ausentes, ainda que fosse necessário o elemento externo, a forma geométrica. Mais adiante
discutiremos a respeito dessas observações. Num segundo momento os alunos fizeram
desenhos a partir do contorno das formas. A atividade foi realizada com o objetivo de
verificar a relação que os alunos são capazes de fazer entre as formas geométricas e objetos da
realidade a partir de suas representações gráficas (desenhos).

Figura 7 - Desenho utilizando formas geométricas planas

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período, da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.
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O desenho infantil demonstra a representação do real e do imaginário. A criança
representa o seu conhecimento através do desenho, mas nele, também, cria e representa o seu
pensamento imaginário.
Vygotsky (1990 apud SMOLE, 2000) ressalta que:

O desenho faz com que o aluno adquira uma nova linguagem que amplia seu
horizonte, exprime seus sentimentos e lhe permite expressar imagens que de alguma
forma puderam chegar à sua consciência, ou seja, enquanto desenha, a criança pensa
no objeto de sua imaginação como se estivesse falando do mesmo. (SMOLE, 2000,
P. 87)

O Questionário Diagnóstico, aplicado a professora regente de 2˚ período da escola, faz
parte desta fase da pesquisa, não para avaliar o trabalho pedagógico da professora, mas para
detectar as potencialidades e dificuldades no ensino de geometria a partir da visão de uma
professora que atua na educação infantil.
A professora L.M., é formada em Pedagogia com pós-graduação em Psicopedagogia
Institucional. Atua na educação infantil há 7 anos, sendo 4 anos em turmas do 2˚ período da
escola Jóquei Clube.
Sobre suas concepções de ensino de geometria na Educação Infantil a professora
reconhece a importância desse ensino e diz fazê-lo a partir do ensino das formas geométricas
utilizando objetos presentes na própria escola.
O material utilizado pela escola, assim como em toda rede municipal de ensino em
Boa Vista/RR, Programa de Ensino Estruturado IAB, trata-se de um material com conteúdos
para as sete áreas de conhecimento: pessoal e social, linguagem, leitura e escrita, lógica e
Matemática, Estudos Sociais, Ciências Naturais, desenvolvimento motor e artes. São duas
apostilas, divididas por semestre, com atividades programadas para todo ano letivo e
aplicadas a partir de um tema gerador (um tema por semana). Segundo a professora L.M.,
“Alguns temas são interessantes, mas o livro tem atividades são repetitivas, às vezes nem
precisa a professora explicar, os alunos já sabem o que fazer”.
Os objetivos e habilidades de Matemática para a Educação Infantil da proposta do IAB
(Quadro 3) estão divididos por turmas, Pré-I e Pré-II, e são aplicados em diferentes atividades
durante todo ano letivo. Porém, o material de apoio ao professor é insuficiente nas suas
informações, não traz contribuição formativa em relação aos conteúdos e objetivos.
Percebe-se que as 12 habilidades descritas para o 2˚ período (Pré-II) são voltadas ao
desenvolvimento de habilidades de percepção espacial e, como recomenda Lorenzato (2006) e

62

Smole (2000), as habilidades estão para o desenvolvimento do senso espacial da criança,
assim como, também sugere o RCNEI:
•Explicitação e/ou representação da posição de pessoas e objetos, utilizando
vocabulário pertinente nos jogos, nas brincadeiras e nas diversas situações nas quais
as crianças considerarem necessário essa ação.
• Exploração e identificação de propriedades geométricas de objetos e figuras, como
formas, tipos de contornos, bidimensionalidade, tridimensionalidade, faces planas,
lados retos etc.
• Representações bidimensionais e tridimensionais de objetos.
• Identificação de pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço.
• Descrição e representação de pequenos percursos e trajetos, observando pontos de
referência. (BRASIL, 1998, p. 229).

Porém, ao analisar a proposta de ensino no material do aluno, observa-se que as
atividades são limitadas e não aproveitam a potencialidade do ensino de conceitos
geométricos. Por exemplo, a atividade cujo título “O castelo do rei” (Figura 8) traz em todas
as suas orientações de antes e durante a atividade apenas relações ao texto - tema gerador –
“A roupa nova do rei”, a tarefa do aluno é contar a quantidade de triângulo e de retângulos no
castelo e escrever o numeral correspondente.
A atividade com o título Tangram apesar de estar também voltada ao tema gerador,
Mula sem cabeça, traz uma sugestão de manipulação do jogo Tangram. Uma excelente
oportunidade para os alunos conhecerem as diferenças e semelhanças das formas, bem como
desenvolver sua habilidade de percepção visual ao identificar e representar as formas em
objetos da realidade.
No geral, isto é o que ocorre com a maioria das atividades de ensino de geometria
presentes no livro, algumas têm orientações para o desenvolvimento de habilidades de relação
topológica e projetiva, porém a maioria utiliza formas geométricas para fazer uma relação
com os temas abordados, ou seja, a geometria é mencionada, mas não é de fato trabalhada.
Ao planejar, ou melhor, ao tomar conhecimento da atividade que será aplicada, o
professor deve, ou deveria consultar os objetivos da atividade, seguindo os códigos dos
objetivos expressos na própria atividade (Figura 08). Entretanto, conforme a informação da
professora, “essa consulta não é feita por que todos seguem as orientações do antes, durante
e depois da atividade que vem na própria atividade”.

63

Figura 8 – Atividade de geometria do livro didático do aluno

Fonte: Apostila 1 do 2˚ período do Projeto de Ensino Estruturado IAB.
QUADRO 3 - Objetivos para o ensino de Geometria na Educação Infantil (Programa Alfa e Beto)

Fonte: Oliveira (2011, p.60)
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Apesar de apresentar propostas de atividades com material concreto (blocos lógicos,
Tangram, objetos do cotidiano), não foi possível encontrar esses materiais na escola, a única
sala que tinha recurso foi na sala multifuncional (lá encontrei uma caixa de bloco lógico e
outros blocos de montar), porém esse material é específico para atendimento de alunos AEE.
O planejamento do professor é feito semanalmente e consiste em se inteirar das atividades que
serão aplicadas, ou seja, seu trabalho é fazer tudo que está recomendado no próprio material.
Segundo a professora, por livre escolha, são incluídas na rotina atividades complementares e
às vezes brincadeira, momentos livres com massinha, brinquedos. E complementa: “às vezes
não sobra tempo pra incluir nada, pois temos que cumprir com todas atividades proposta pra
semana, senão acumula e sobrecarrega o aluno.”
Percebe-se que livro do IAB é o material didático mais utilizado pelos alunos do 2˚
período, mas no que se refere ao ensino de conceitos geométricos, ter este material como
único recurso, parece ser insuficiente. Porém, assim como a proposta didática presentes nesta
pesquisa, o professor pode incluir no seu planejamento atividades que contribuam com o
processo de ensino-aprendizagem. Smole (2000, p. 172), discute sobre a função dos materiais
didáticos na educação infantil, o material didático pode ser útil se provocar a reflexão por
parte das crianças, de modo que elas possam criar significados para ações que realizam com
eles.
As orientações ao professor encontradas no material do IAB indicam que: “O mais
importante é o diálogo do professor com as crianças. É esse diálogo que vai permitir à criança
desenvolver sua oralidade, seu raciocínio, sua capacidade de interação social”. (OLIVEIRA,
2011, p. 34). Isso demonstra a importância do papel do professor para o desenvolvimento das
habilidades. Portanto, ainda que a atividade não apresente aspectos que atendam aos objetivos
de ensino de conceitos geométricos ou de outros conteúdos, o professor deve se dispor e ter
autonomia de complementá-la com outras propostas que proporcionem melhores resultados.
A respeito dessa autonomia, o autor do Manual de orientação da pré-escola do programa IAB
ressalta: “Cabe ao professor fazer a calibração e estabelecer as pontes entre a situação onde se
encontra a criança os alvos de aprendizagem, e o desenvolvimento que se espera das
crianças”. (OLIVEIRA, 2011, p. 25).
Caso contrário, o professor estará apenas cumprindo as rotinas de um programa de
ensino, realizando atividades sem significado para o aluno e consequentemente os resultados
serão insuficientes, distante do que propõe Coll (1994):
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A atitude favorável para a aprendizagem significativa faz referência a uma
intencionalidade do aluno para relacionar o novo material de aprendizagem com o
que já conhece, com os conhecimentos adquiridos previamente, com os significados
já construídos. Quando a intencionalidade é escassa, o aluno limitar-se-á,
provavelmente, a memorizar o aprendido de uma forma um tanto mecânica e
repetitiva: ao contrário, quando a intencionalidade é elevada, o aluno estabelecerá
múltiplas e variadas relações entre o novo e o que já conhece. (COLL, 1994, p. 158).

A relação dos conhecimentos prévios e uma nova situação de aprendizagem depende,
portanto, da motivação para aprender e da habilidade do professor de despertar e incrementar
esta motivação. Em uma proposta de ensino estruturado a intervenção do professor pode ser
um fator determinante na construção de significados, que mesmo diante das pressões do
sistema encontra possibilidades de contribuir para ampliar e estender uma rede de significados
na atividade que é incrementada pela ação do aluno na busca de relação entre o novo e o que
já é conhecido.

“A construção de significados que o aluno executa a partir do ensino é o

elemento mediador suscetível para explicar os resultados de aprendizagem finalmente
obtidos”. (COLL, 1994, p. 159).
Para Leão e Correia (2008, p. 09), “a construção de significados nos caracteriza como
seres pensantes e possibilita a emergência dos processos cognitivos mais complexos”. Para
crianças a construção de significados emerge da natureza de seus interesses, emoções e
relações com contextos reais.
Diante disso, a construção do planejamento parte da ideia de trabalhar conceitos
geométricos a partir de situações que motivem e incentivem os alunos a buscar um novo
conhecimento.

4.3.2 Planejamento e Seleção de conteúdos

A organização dos conteúdos de ensino da geometria na educação infantil, que foram
aplicados na pesquisa, parte dos princípios que Piaget sugere para o desenvolvimento das
habilidades que devem respeitar a ordem de relações: topológica, projetiva, euclidiana.
Entretanto, Piaget e Inhelder (1993, p. 472) afirmam que por volta dos 6 anos de idade
as crianças já apresentam a função simbólica, isto é, já conseguem diferenciar os
significantes, sob a forma de símbolos (imagens) ou de signos (palavras) e a representação é
acrescentada a atividade sensório-motriz. E, portanto, já começam a adquirir domínio das
relações projetivas e euclidianas, ou seja, a partir dessa fase, sua percepção permite a
constituição de geometrias que contemplam o espaço exterior ao sujeito e assim ele passa a
observar as transformações das figuras através de suas várias projeções.
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Além disso, considerou-se também essencial enfatizar as noções de conceitos físicomatemáticos que Lorenzato determina como primordial para o ensino de qualquer campo
matemático (espaço, número, medida):

Figura 9 - Conceitos físico-matemáticos

Fonte: Lorenzato (2006, p.25)

Esses conceitos foram abordados constantemente nas atividades devido ao que havia
sido planejado e também pelas oportunidades que surgiram para abordar e questionar a
respeito dos mesmos. Além desses conceitos seguimos também a recomendação de Lorenzato
(2006) quando afirma que:

(...) para o professor ter sucesso na organização de situações que propiciem a
exploração matemática pelas crianças, é também fundamental que ele conheça os
sete processos mentais básicos para aprendizagem da matemática, que são:
correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e
conservação. (LORENZATO, 2006, p.25-26)

Seguindo para a fase de planejamento, este foi desenvolvido a partir da análise de
conteúdos essenciais para o momento da pesquisa, assim como sugere a teoria dos campos
conceituais de Vergnaud, segundo Carvalho e Aguiar (2008, p. 7-8):
1-

Escolha

de

um

aspecto

de

um

campo

conceitual

a

ser

ensinado

[GEOMETRIA/ESPAÇO e FORMA];
2- Conexão desse aspecto de conteúdo com outros conteúdos do campo conceitual:
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Figura 10 - Conexão dos conteúdos do campo conceitual 5

Fonte: Próprio autor

3- Recorte do campo conceitual que se quer ensinar6, considerando os objetivos de
ensino e a disponibilidade de tempo;
Figura 11 - Recorte dos conteúdos do campo conceitual

Fonte: Próprio autor

4- Variáveis didáticas relevantes com uma sequência de atividades coerentes e interrelacionadas. Este momento corresponde às atividades que foram aplicadas.

5

Sabemos que campo conceitual de Geometria é extenso e não inclui conteúdos relacionados a espaço (medidas
e grandezas). No entanto, considerando os objetivos do ensino de Geometria na Educação Infantil, Lorenzato
(2006, p.25) sugere que os conteúdos físico-matemático sejam trabalhados em todos campos matemático
(espaço, número, medida).
6
As partes coloridas da figura significam o recorte de conteúdos a serem explorados durante a pesquisa.
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Temos então o planejamento configurado da seguinte forma:

QUADRO 4 - PLANEJAMENTO DE ENSINO
PLANEJAMENTO DE ENSINO
Objetivos
Conteúdos/Conceitos
Estimular o desenvolvimento da
percepção das características e
atributos das formas;
Identificar faces e vértices em
Poliedros;
Identificar formas redondas
(corpos redondos), cone, cilindro e
esfera;

Classificar e agrupar as formas
geométricas a partir da percepção de
seus atributos;
Estabelecer relações entre
propriedades de figuras geométricas
que envolvam tamanho e forma;
Identificar formas geométricas em
objetos do cotidiano;
Reconhecer e nomear figurar
geométricas;
Identificar formas geométricas nos
espaço físico da escola;
Construir uma representação gráfica
do espaço físico da escola;
Representar, construir e conceber
formas geométricas.
Desenvolver linguagem geométrica;
Representar objetos e situações do
cotidiano a partir das formas
geométricas

Atividades
AT1Jogo: O tesouro perdido

Formas planas;
Formas espaciais;
Conceitos físico-matemáticos:
Tamanho, espessura, cor,
quantidade.

AT2Agrupamento de Formas geométricas.
Formas planas;
Conceitos físico-matemáticos:
Tamanho, espessura, cor,
quantidade.

Formas espaciais;

AT3Objetos e sólidos geométricos,
semelhanças e diferenças.

Formas planas;
Formas espaciais;

AT4As formas geométricas encontradas
no espaço físico da escola.

Formas espaciais;

AT5- Construção de formas
tridimensionais

Formas planas;
Formas espaciais;

AT6Representações a partir de formas
geométricas.

A apropriação de conceitos geométricos emerge da construção de significados
produzidos na própria ação da criança, seja em práticas sociais ou escolares o processo de
aprendizagem está condicionada a atividade humana. As crianças aprendem conceitos quando
esses estão embutidos em situações significativas de aprendizagem, contudo os conceitos não
podem ser vistos como entidades estáveis, mas como resultados sempre em mudança da
interação humana com objetos de ação e de conhecimento, com signos e significados
culturais. (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 1999, p. 61).
Nesse sentido a organização conceitual da pesquisa foi direcionada pela Teoria de
Campos Conceituais, entretanto ressalta-se que a aplicação dessa teoria no ensino de
geometria é diferente das aplicadas no campo aditivo e multiplicativo, pesquisados por
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Vergnaud. Isso por que os conceitos de geometria propostos para a Educação Infantil
estabelecem uma relação direta com a percepção espacial que envolve mais os conceitos
físico-matemáticos (LORENZATO, 2006, p. 25) e de senso espacial com origem nas próprias
experiências dos alunos do que os da geometria propriamente dita.
Sendo assim, a operacionalização dos conceitos de espaço e forma trabalhados em
situações propostas aos alunos, (quadro 05) identifica que os conceitos nunca estão isolados,
uma situação envolve vários conceitos e vários conceitos estão embutidos em uma única
situação. Dessa forma, tratar o ensino desses e de outros conceitos de forma fragmentada
resulta no vazio conceitual. Talvez isso explique por que as crianças passam anos estudando
os mesmos conceitos e não conseguem assimilá-los e tão pouco utilizá-los em situações de
resolução de problemas na escola ou fora dela.
QUADRO 5 – Conjunto S.I.R. do Conceito Espaço e Forma
Representações
Situações
Invariantes Operatórios
Simbólicas
Observação
das
formas planas e
espaciais a partir
de
suas
propriedades.
(AT1 e AT2)
As formas dos
objetos
e
sua
relação com as
formas
tridimensionais.
(AT3 e AT4)
Características das
formas
tridimensionais.
(AT5)
Representação das
formas
em
contextos
da
realidade. (AT6)

Os objetos que nos rodeiam
apresentam
forma
e
conteúdo.
Cada forma possui suas
características físicas. (face,
arestas, vértices).
O conteúdo dos objetos
possuem três dimensões:
comprimento, largura e
altura.
O aspecto físico das formas
varia de: cor e textura.

*Vocabulário;
*Símbolos: Formas
(planas) bidimensionais
e (espaciais)
tridimensionais;
*Imagens;

Fonte: Próprio autor

O conjunto de situações do campo conceitual de espaço e forma também aponta para
os esquemas que possivelmente os alunos já dominam ou precisam adquirir para a resolução
do problema baseado no conhecimento que ele possui explícito ou implícito em relação aos
conceitos. Na teoria de Piaget os esquemas estão no centro do processo de adaptação das
estruturas cognitivas assimilação e acomodação.
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4.3.3 Análise dos Resultados

Um dos maiores desafios para escolha de uma atividade é analisar o quanto de
interesse esta atividade despertará nas crianças. No caso de crianças de 5-6 anos o jogo, a
brincadeira o desafio, uma situação-problema quando são programadas de acordo com o nível
de desenvolvimento dos alunos, são atividades que motivam e trazem sentido para a ação das
crianças. O aprendizado por meio dessas atividades não ocorre em virtude das mesmas, mas
na sua organização, na construção de significados que as ações permitem realizar, e na
observância dos processos mentais envolvidos para que o conhecimento adquirido seja
possível de ser representado.
Atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, são práticas sociais e culturais que fazem parte
da infância de tal forma que a escola jamais pode pensar em separar esta ligação, e não existe
outra ferramenta melhor para desenvolver atenção, concentração, raciocínio, linguagem e
memória. É necessário saber que, “a capacidade de se manter numa tarefa e ignorar distrações
é, de fato, um sintoma da estrutura do intelecto da criança, e mudanças no tempo de
concentração relacionam-se ao desenvolvimento intelectual.” (WOOD, 1996, p. 84).
As atividades lúdicas aplicadas ao ensino constituem-se num recurso pedagógico
eficaz que permite a criança uma participação ativa no processo de construção do
conhecimento e elaboração de conceitos e significados transmitidos culturalmente.
Sendo assim, o que foi proposto para este trabalho foi a aplicação de atividades
diferenciadas desenvolvidas a partir da ludicidade, jogos, brincadeiras e atividades utilizando
materiais concretos e o próprio espaço da escola. Descrevemos a seguir os resultados das 6
atividades desenvolvidas.
ATIVIDADE 1 (AT1): O tesouro perdido
Objetivo: Estimular o desenvolvimento da percepção das características e atributos das
formas; Identificar faces e vértices em Poliedros; Identificar formas redondas (corpos
redondos), cone, cilindro e esfera;
Antes do início do jogo foi contada a história “O tesouro do Pirata” (Figura12) aos
alunos. Percebeu-se que foi um bom ponto de partida, pois a história manteve os alunos
atentos e curiosos para o que iria acontecer.

71

Figura 12 - História do Pirata

Fonte: Próprio autor

Após a história, foi apresentado às crianças o que chamamos de “modelo do tesouro
do pirata”, peças do jogo blocos lógicos e sólidos geométricos. Os blocos lógicos e os sólidos
geométricos são recursos muito utilizados no ensino de geometria na Educação Infantil e
ainda que as peças do jogo blocos lógicos não são figuras planas, uma vez que possuem
espessura, este jogo é um recurso importante que deve ser explorado em diversas atividades,
assim como afirma Smole; Diniz; Cândido (2003, p.51), “é importante trabalhar com locos na
Educação Infantil, pois além de permitir um trabalho com classificação, esse material pode
dar início ao reconhecimento e à nomeação de figuras geométricas, já que é um modelo visual
para as crianças”.
Então, mesmo sabendo que as crianças já reconheciam pelo menos os blocos lógicos,
pois a escola possui esse jogo na sala de recursos, foi realizado um momento para
apresentação das peças que seriam o modelo do tesouro do pirata, com o objetivo de levar os
alunos a conhecer e explorar essas formas identificando suas características.
O jogo dos sólidos geométricos, composto por formas tridimensionais (cubo,
paralelepípedo e outras), foi incluído, também como parte do tesouro do pirata. Durante a
manipulação dos objetos foi solicitado para que os alunos observassem as características, a
forma, os sólidos que rolam e os que não rolam, às diferenças e semelhanças entre as formas,
as propriedades das formas: tamanho, cor, largura, espessura, etc.
Utilizou-se a linguagem geométrica para apresentar os nomes das formas, bem como
suas características superfície, face, aresta, vértice. Mas, ao longo da atividade não foi exigido
dos alunos que utilizassem tal linguagem, pois esta aprendizagem não é automática e sim
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processual. Assim, foi comum que as crianças trocassem os nomes ou substituíssem por
nomes de objetos semelhantes a forma. O quadro 4 demonstra as palavras utilizadas pelos
alunos em sua linguagem geométrica inicial. Com o cuidado para não causar um equívoco
conceitual nos alunos, em alguns momentos da pesquisa adotou-se parte desta linguagem para
facilitar a compreensão dos alunos: “Quantas faces (lados) têm o cubo?” “Indique os cantos
(ângulos) do retângulo”.

QUADRO 6 - Exemplos da linguagem geométrica inicial das crianças
Linguagem utilizada pelos
Palavras
alunos
CUBO
QUADRADO, DADO.
ESFERA
BOLA
CILINDRO
ROLO
PRISMA
QUADRADO
QUADRANGULAR
ARESTA
LINHA, DOBRA
ÂNGULO
CANTO
VÉRTICE
PONTO
FACE
LADO
Fonte: Caderno de registros e gravações realizadas durante a pesquisa.

O Jogo do tesouro perdido, consiste em descobrir a peça7 (forma geométrica plana ou
espacial) do tesouro a partir dos atributos citados pela pesquisadora.
Ex. “O pirata procura uma peça azul... pequena... possui seis lados (faces)... seus
lados tem a forma do quadrado”.
Resposta: cubo azul pequeno.
À medida que era citada uma característica da peça, as crianças observavam,
comparavam, questionavam umas as outras, indicavam quem poderia ter a peça, e quem
observava que sua peça não possuía as características citadas tinha sua peça recolhida até
descobrir quem realmente estava com a peça em questão.
Para que os alunos não se confundissem em relação aos diferentes atributos que
possuem uma forma, para cada rodada da atividade foram escolhidas ou os sólidos
geométricos ou as peças do bloco lógico que são espaciais, mas com formato diferente dos
sólidos geométricos convencionais.
1ͣ) Rodada:
7

As peças geométricas para esta atividade formas espaciais (sólidos geométricos e peças do bloco lógico de
madeira).

73

--O pirata procura uma peça (forma):
Vermelha... Fina... Pequena... Com duas faces (lados) em forma de triângulo...
2ª) Rodada:
--O pirata procura uma peça (forma)
Azul... Com seis faces (lados)... Com oito vértices (pontos).
3ª) Rodada:
--O pirata procura uma peça (forma):
É um corpo redondo que tem possui dois círculos.
4ª) Rodada:
--O pirata procura uma peça (forma):
Amarelo... Grosso... Grande... Com duas faces (lados) em forma de círculo...
O Jogo “O tesouro perdido” estimula, também a resolução de problemas e com isso
contribuiu com o desenvolvimento de diferentes esquemas (comparar, classificar, selecionar,
analisar, enumerar etc.) de uma forma natural e interessante, pois para as crianças o jogo e a
brincadeira fazem parte da sua realidade e proporciona a elas um prazer diferente das outras
atividades escolares.
Assim como afirma Dante (1996):

A situação do jogo colocada dentro do interesse e possibilidade da criança estimula
a ação e o pensar, libera coragem e aventura em direção do novo. O desafio da
descoberta leva a criança a refletir, a manipular, a agir, para solucionar uma
situação-problema. O jogo lhe dá prazer, ela aprende brincando e satisfeita, ao
contrário do aborrecimento causado por atividades rotineiras. Como no jogo a
criança é livre pra crias, arriscar-se e errar sem censuras, sua autoconfiança se
desenvolve mais facilmente. (DANTE, 1996, p. 37)

Seguindo o pensamento de Lorenzato (2006) e Smole (2000), que incentivam o ensino
de geometria a partir das habilidades de percepção espacial, observa-se nos resultados da AT1
o desenvolvimento dessas habilidades trabalhadas conforme as crianças compreendiam o que
precisava ser feito para descobrir a resposta. Por exemplo: a) Habilidade de percepção visual:
Na análise da forma como um todo percebendo as diferenças e semelhanças com outras
formas. b) Habilidade de decomposição de campo: Ao identificar subpartes da forma como,
“uma das faces é circular”. c) Habilidade de conservação de forma e tamanho: Ao
compreender que a diferença do quadrado pequeno para o grande está apenas na sua
proporção.
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Segundo Vergnaud, o conhecimento emerge da ação do sujeito na resolução de
problema. Ao observar a ação dos alunos durante a atividade, percebeu-se que conceitos
relacionados a forma e conteúdo das peças do jogo criam sentidos a partir das relações de suas
percepções sobre o objeto. À medida que eram sugeridos os atributos do “tesouro” do pirata,
os alunos operavam com conceitos diferentes cor, tamanho, espessura e com conceitos
geométricos número de lados, vértices, forma.
Atividades que permitem ao aluno manusear as formas geométricas facilitam na
construção do conhecimento de suas partes, suas propriedades e características. A teoria da
representação mental diz que imagens e palavras são formas de representar o conhecimento,
ao utilizar as duas informações na definição de uma peça do jogo, o aluno começa a trabalhar
mentalmente na representação de uma figura, assim como no jogo quando o aluno observava
e identificava as características citadas pela pesquisadora na peça que estava em suas mãos.
Quando o aluno começa a assimilar as informações, o conhecimento é mentalmente
representado a partir da imagem mental construída na interação com o objeto.
Para Anderson (2004), Analisar as características de um objeto implica reconhecer
separadamente as características que os compõem e em seguida a combinação delas.
“Características são as unidades importantes da percepção.” (ANDERSON, 2014, p. 31).
Realizar atividades que levem os alunos a desenvolver a percepção é de extrema importância
na Educação Infantil, pois sabemos que não é possível afirmar que a aprendizagem de
conceitos é consolidada ainda nesta fase escolar, contudo é necessário promover situações de
estímulos para que gradativamente, os alunos dominem os atributos que formam um conceito.
A atividade de reconhecimento das peças do tesouro do perdido, AT1, demonstrou que
o conhecimento pode ser representado das duas formas: a) representação da imagem física de
uma forma geométrica; b) representação da forma por palavras – a descrição da forma pelas
suas características físicas. Na Figura 27 temos uma apresentação de como ocorre a
representação de acordo coma teoria do código dual. A criança pode receber a mesma
informação através de dois estímulos: verbal, e não verbal, utilizando uma ou mais
modalidade sensorial, tato, visão, paladar. Essas informações apresentam ligações
representacionais entre os símbolos verbais: palavras e os símbolos não verbais: imagem. O
resultado segue o mesmo fluxo, resposta verbal e não verbal. Existe uma conexão
representacional para esses dois códigos, ou seja, os dois códigos são utilizados para
representar o conhecimento.
Em relação ao conhecimento infantil, as respostas nem sempre podem ser satisfatória
para um adulto, conforme já foi dito, é natural a criança da educação infantil utilizar palavra
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diferentes na percepção de objetos geométricos, por exemplo, por várias vezes as crianças
nomearam a esfera como sendo uma bola ou um círculo.

Figura 13 – Representação mental de conceitos de acordo com a Teoria do Código Dual

Fonte: Adaptação de Miranda (2015, p. 18) feita pelo próprio autor.

Para Stemberg (2012), é a partir das nossas percepções que construímos nossas
representações mentais. A mediação do ensino na Educação Infantil, portanto tem o papel de
desenvolver o ensino de conceitos de forma que os alunos possam atribuir significado de
natureza educacional a esses conceitos, construindo assim representações mentais que possam
ser utilizadas em outras situações de resolução de problemas. Assim como percebemos na
atividade a seguir.
ATIVIDADE (AT2): Agrupamento de formas geométricas
Objetivo: Classificar e agrupar as formas geométricas a partir da percepção de seus
atributos; Estabelecer relações entre propriedades de figuras geométricas que envolvam
tamanho e forma;
A orientação para esta atividade é que o aluno deveria organizar as formas em grupo
(conjunto) de acordo com a pista (atributos) que a pesquisadora falasse ou mostrasse no
cartão. Para cada situação, as pistas entregues ou citadas aos alunos (A1 e A2) eram
diferentes, o que exigia uma atenção e concentração maior. Em algumas situações os alunos
teriam que trabalhar com duas ou mais pistas.
1ͣ) Situação. A1: grande
A2: pequena.
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Figura 13 - 1ͣ Situação da Atividade 4

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.

Os alunos formaram os conjuntos sem dificuldades, não houve conflito na resolução
da atividade.
2ͣ) Situação. A1: pequena e azul
A2: grande e vermelha
Figura 14 - 2ͣ Situação da Atividade 4

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.

Já nesta situação observou-se que os alunos demoraram a começar a colocar as peças
no conjunto, o aluno 1 que recebeu a pista pequena e azul, considerou só a cor das formas. Já
o aluno 2 resolveu a situação sem problemas, mas deixou algumas peças de fora.
3ͣ) Situação. A1: azul e grossa
A2: amarela e fina
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Figura 145 - 3ͣ Situação da Atividade 4

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.

Nesta situação o A1 a princípio colocou todas as peças azuis, a medida que a
pesquisadora repetia os atributos ele parava e ia retirando as peças que não pertenciam ao
grupo, no fim ainda restou uma peça (o quadrado pequeno) que o aluno não percebeu.
Enquanto que o aluno A2 foi colocando as peças e como só achou duas acrescentou uma peça
de cor diferente. Ao ser questionado respondeu: “mas não tinha mais amarelas”. A princípio,
os alunos pensaram que o objetivo da atividade era ver quem colocava mais peças no
conjunto.
4ͣ) Situação. Os alunos receberam fichas com símbolos que indicavam os atributos. [a
estrela: tamanho; a linha: espessura; e a pintura: cor, o numeral: quantidade de lados]. As
fichas eram diferentes com 3 ou mais símbolos.
Figura 16 - 4ͣ Situação da Atividade 4, Aluno 1

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.
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Figura 17 – 4ͣ Situação da Atividade 4, aluno 2

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período, da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.

Aqui os dois alunos tiveram dificuldades para selecionar as peças. O aluno A1
começou pegando as peças certas, mas depois incluiu outras peças que não poderiam fazer
parte do grupo.
Já a segunda aluna a qual foi solicitada as peças vermelhas, grossas e de quatro lados,
teve dificuldades para selecionar as peças, pegou o círculo e o quadrado, mas depois pensou,
contou as partes do quadrado, ficou observando e retirou o círculo, mas não procurou por
outras peças.
Durante a realização da atividade, percebeu-se que as situações em que o aluno
deveria analisar 1 ou 2 atributos foram respondidas mais rápidas que as situações com 3 ou
mais atributos. Porém, não foi só o número de atributos que determinou o grau de
complexidade, mas principalmente quando foram acrescentados atributos relacionados a
conceitos geométricos.
Assim como foi observado na 4ͣ situação, a complexidade no número de atributos
levou os alunos a utilizaram habilidades de percepção espacial além dos processos mentais
básicos (Lorenzato, 2006), na resolução da atividade, o aluno A1, por exemplo, do qual foi
solicitado formas com atributos: vermelho, pequeno, fino. Para resolver a situação precisou
classificar, comparar, incluir, contar e agrupar por categoria a partir da análise da forma e
conteúdo das peças (tamanho, cor, espessura). No entanto, observou-se que o aluno
demonstrou insegurança em sua resposta e incluiu outras peças que não faziam parte do
grupo, conjunto. (Figura 19).
A aluna A2 da mesma situação fez uma análise mais demorada, hesitou na dúvida em
incluir ou não o círculo, errou, tentou novamente, mas chegou a uma resposta correta. A aluna
utilizou os mesmos esquemas do aluno anterior, mas dos atributos dados a ela: amarelo,
grosso e com 4 lados. Percebeu-se que a complexidade estava em quantificar os lados da
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figura, a aluna manipulava as formas e passava os dedos nas bordas (arestas) das formas.
(Figura 20).
Identificar os atributos das peças do jogo, ou seja, de objetos geométricos, exigiu que
os alunos operassem com diferentes conceitos físico-matemáticos (Lorenzato, 2006), ao
mesmo tempo em que da sua maneira observava, manipulava e analisava o objeto. Contudo,
essa percepção de objetos com atributos semelhantes ou diferentes em objetos da mesma
espécie, é uma atividade que favorece o desenvolvimento da percepção espacial e a
representação mental dos conceitos trabalhados.
Segundo Stemberg (2014), a imagem mental é construída a partir de experiências
sensoriais. Portanto, tanto a atividade 1 como a atividade 2 que permitiram aos alunos
manipular, observar, classificar e identificar atributos nas formas geométricas possibilitaram
também o armazenamento na memória da imagem visual das formas exploradas pelo aluno.
Quando questionados posteriormente pela pesquisadora: “Qual forma possuem quatro lados?”
“Qual a diferença do triângulo?” as respostas surgem a partir das imagens visuais que o aluno
buscou em sua memória, ou melhor, o aluno utiliza a representação mental feita da imagem
visual das formas.
Após o jogo os alunos registraram com desenhos a forma como entenderam o jogo.
Estes registros são importantes para análise de como compreenderam a atividade e os
conceitos trabalhados.
Figura 15 – Registro da atividade 4

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período, da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.

O desenho é uma forma de representação gráfica ou pictórica (GARDNER, 1994). É
uma das formas de expressão das crianças, e quanto mais rica e prazerosa a atividade for para
o aluno, assim também será o seu registro. Para Smole,
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[...] a construção de conceitos e procedimentos em matemática está relacionada à
atividade mental de quem aprende, sendo assim compreender as formas de
representação gráficas externas, nos permite perceber que significados eles atribuem
aos conceitos que aprendem e como realizam as atividades matemáticas nas quais
são envolvidos. (SMOLE, 2013, p. 50).

Este também é o momento em que o professor pode analisar como o aluno está
concebendo a aprendizagem matemática, visto que esses registros tendem a demonstrar as
impressões do aluno sobre as ações realizadas e como o conceito foi assimilado. Isso não
significa dizer que por desenhar um quadrado o aluno domine as características desta forma
geométrica, mas é possível inferir os significados que o aluno atribuiu aos conceitos
estudados e as relações conceituais presentes no desenho.
ATIVIDADE 3 (AT3): Objetos e sólidos geométricos, semelhanças e diferenças
Objetivo: Identificar formas geométricas em objetos do cotidiano; Reconhecer e
nomear figurar geométricas;
Sabemos que o ensino de geometria deve partir de situações concretas, enfatizando a
exploração do espaço e também dos objetos. Ë importante que a criança possa manipular,
analisar e representar objetos de diferentes formas.
A segunda atividade desenvolvida durante a pesquisa consistiu em analisar e
manipular objetos de diferentes formas. Vários objetos foram apresentados às crianças:
caixas, embalagens, bolas, carretel de linha, dado, etc. A pesquisadora apresentava o objeto, e
fazia questionamentos: Que objeto é esse? Para que serve? Quais formas você consegue
identificar? Com qual sólido geométrico ele se parece?
Após o momento de exploração dos objetos os alunos, separados em grupos, tiveram
um momento em que puderam manusear livremente os objetos. Decidiram montar e
construíram uma cidade com casas, lojas, prédios.

Figura 16 - Brincadeira livre com objetos e formas geométricas
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Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período, da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a
pesquisa.

Percebeu-se que os sólidos geométricos e os objetos semelhantes a eles despertam na
criança o desejo de montar, empilhar, construir. No brincar a criança amplia sua possibilidade
do real de realizar atividades e conceber ao seu modo objetos e situações da realidade, e tão
logo surge uma situação imaginária.

[...] a ação em uma situação imaginária ensina a criança a dirigir seu comportamento
não somente pela percepção imediata dos objetos ou pela situação que a afeta de
imediata, mas também pelo significado dessa situação, em que as ações surgem das
ideias e não das coisas. Ao brincar, a criança passa a entender o que na vida real
passou despercebido, experimentando e transformando as regras do comportamento
às situações imaginárias criadas na ação do brincar. (MORETTI E SOUZA, 2015 p.
31).

Por meio desse tipo de brincadeiras a criança demonstra sua capacidade simbólica de
criar significados a partir de objetos do seu mundo. As atividades de livre manipulação dos
objetos e das peças dos jogos levaram os alunos a recriar objetos e representar situações do
cotidiano, o momento permitiu maior liberdade e autonomia na decisão do quê e como fazer.
Num segundo momento, a atividade proposta consistia em identificar as características
similares entre os objetos e os sólidos geométricos. Um aluno por vez escolhia o objeto e o
colocava na fila do sólido geométrico conforme as semelhanças de suas formas.

Figura 17 - Classificação de objetos de acordo com sua forma

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período, da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.
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De início os alunos confundiram a forma do paralelepípedo com o cubo, esse conflito
permitiu aos alunos analisar, comparar e estabelecer relações de semelhanças em objetos
tridimensionais, e possibilitou novas percepções a respeito dos sólidos.
Os alunos passaram a analisar a forma como um todo e não pela sua parte mais visível
que seria a parte superior, ou um lado maior que os outros, mais colorido. Assim como
aconteceu com o aluno que identificou a caixinha de presente como sendo da mesma forma do
cubo, e na realidade, pelas suas características a caixinha tem a forma semelhante a um
paralelepípedo. Quando a pesquisadora o questionou: “Por que você colocou esta caixa na
fila do cubo?” O aluno respondeu: “Porque ela é quadrada igual o dado”. O aluno chegou a
esta conclusão por observar a parte superior da caixa, pois como tem a forma de um quadrado
assim como os objetos semelhantes ao cubo, o aluno conclui que tinha o mesmo formato.
De acordo com Dante (1996, p 202), “enquanto observa, compara e manipula objetos,
a criança está fazendo geometria – a geometria manipulativa, a geometria informal, a
geometria experimental”. Daí a necessidade de permitir que a criança explore o ambiente e
manipule diferentes objetos, caixas, latas, embalagens, para que descubra formas e perceba as
dimensões, semelhanças e diferenças nas características dos objetos.
Na análise de cada etapa da atividade é possível concluir que enquanto os alunos
exploravam os objetos em grupo ou individualmente as habilidades de percepção espacial
eram desenvolvidas, assim como os conceitos e a linguagem geométrica. Os alunos
alcançaram bons resultados ao determinar a semelhança dos objetos com o sólido geométrico;
No decorrer da atividade passaram a mencionar com mais frequência os nomes dos sólidos,
mesmo quando se tratava dos objetos; Enquanto brincavam de criar situações da realidade
montando os objetos e as formas, percebeu-se uma boa percepção das formas e suas relações
com objetos da realidade;
ATIVIDADE 4 (AT4): As formas geométricas encontradas no espaço físico da
escola.
Objetivo: Identificar formas geométricas em objetos do cotidiano; Reconhecer e
nomear figurar geométricas;
Conforme já foi dito, a organização de uma atividade de geometria na educação
infantil deve ter como objetivo principal o desenvolvimento da percepção espacial. “São as
habilidades de percepção espacial que organizarão a percepção de espaço para a criança em
desenvolvimento, fazendo com que os estímulos isolados e caóticos possam relacionar-se e
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permitir uma compreensão mais estável e coerente do espaço a sua volta”. (SMOLE; DINIZ;
CÂNDIDO, 2003, p. 18).
Os alunos foram convidados a sair da sala de aula passear pela escola observando as
formas que encontravam. Na parte externa da escola foi solicitado aos alunos que se
afastassem para que pudessem observar a escola de um ângulo do qual provavelmente ainda
não haviam observado e analisado. A visualização da estrutura física da parte externa da
escola, permitiu aos alunos identificarem as formas planas e também as espaciais.

Figura 18 - Área externa da escola

Fonte: Próprio autor

Diálogo 5: Pesquisadora e os alunos, durante a visualização da parte externa da
escola.
P: Observem a escola, quais formas vocês estão vendo?
(todos estavam a certa distância para que tivessem uma visão melhor)
Respostas aleatórias; quadrados, triângulos, triângulos pequenos, retângulo.
P: Qual parte da escola se parece com o quadrado.
A1: a sala
P: mas e o outro lado da sala? A outra parede?
A1: É igual.
A2: A sala tem uma parede aqui, outra aqui e outra e outra (mostrando com as
mãos), igual uma caixa e depois um telhado.
P: Eu estou vendo um cilindro, alguém sabe onde ele está?
(não houve resposta)
P: Vocês se lembram da forma do cilindro é aquele que parece um tubo. Vocês estão
vendo algo parecido?
A2: A lixeira
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P: Mas tem outro cilindro?
A3: Aquela parte. (apontando pra coluna).
A1: E aquele lá em cima, bem grande (caixa d’água).
A4: e tem uma quadrada (apontando pra coluna com forma de paralelepípedo).
P: E o telhado qual é a forma?
Vários alunos: Triângulo
P: Qual forma vocês estão vendo mais?
A2: Retângulos e quadrados.
P: E o círculo?
A5: Não tem círculos.

Os alunos também conversavam entre si, apontando o que iam identificando,
observaram também as cores e o semicírculo, chamado por eles de “pedaço de um círculo”,
no pátio da escola. No retorno à sala de aula, os alunos fizeram um desenho dos aspetos
observados.

Figura 19 - Representação da parte externa da escola

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a
pesquisa.

Nos registros das observações dos alunos podemos observar as riquezas de
informações, contidas nos desenhos, como as percepções das formas e das proporções de
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tamanho. De certa forma “a percepção espacial da criança não serve apenas para auxiliá-la na
exploração das formas geométricas, embora quanto maior ela for mais fácil será a
aprendizagem”. (LORENZATO, 2006, p. 28). Identificamos que através dos desenhos a
criança expressa e demonstra o seu pensamento, pois “o desenho aparece à criança como uma
linguagem, assim como o são o gesto ou a fala, e é a sua primeira escrita”. (SMOLE, 2000, p.
86).
Observa-se que as formas representadas graficamente pelas crianças apresentam a
lógica do pensamento geométrico de uma concepção projetiva, pois já demonstram a
compreensão de que as dimensões do objeto dependem do ponto de vista de quem observa e
por isso também utiliza a ideia de proporcionalidade para adequar o tamanho da janela, da
porta ao tamanho da escola. Percebe-se, também a ideia de profundidade (LORENZATO,
2006), como na representação da aluna B.K.S. – 5 anos, que desenhou as laterais da sala de
aula, o piso e o chão de terra próximo a sala.
O desenho é uma das formas de representação mental utilizada pela criança, uma
forma de expressar conhecimento, sentimentos e impressões de situações reais. Dessa forma,
a representação pictórica (GARDNER, 1994) dos alunos demonstram evocações de símbolos
da realidade ausente, ou seja, a imagem mental que as crianças mesmo sendo muito pequenas
já são capazes de representá-las. Percebeu-se nessas produções a percepção do objeto
geométrico tanto na utilização de formas já conhecidas como de outras percebidas nos
passeios pela escola.
Além disso, as representações pictóricas dos alunos reproduzem a ideia de
equivalência, pois embora a imagem mental não seja idêntica à percepção visual ela é
funcionalmente equivalente. E de escaneamento de imagens baseados em observações
perceptivas, para poderem representar a escola, os alunos tiveram que fazer suas observações,
fazer um estudo mental de suas percepções. No fim cada aluno fez uma representação
diferente, mas que se assemelha a imagem real. (STEMBERG, 2014, p. 238).
Para Piaget (1993, p. 31-32) a atividade perceptiva é um prolongamento da
inteligência sensório-motora em ação antes da aparição da representação.

A percepção é o conhecimento dos objetos resultantes de um contato direto com
eles. A representação consiste, ao contrário – seja ao evocar objetos em sua
ausência, seja quando duplica a percepção em sua presença –, em completar seu
conhecimento perceptivo referindo-se a outros objetos não atualmente percebidos
(por exemplo, quando reconhecendo um triângulo, assimilamos a figura dada
perceptivamente a toda classe das formas comparáveis não percebidas
simultaneamente). (PIAGET, 1993, p. 31-32).
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Segundo o autor, a inteligência representativa só se desenvolve por volta dos 9-10,
mas, em fases anteriores há reflexos da capacidade de representar sobre a atividade
perceptiva. Por essa razão, o quanto antes os alunos iniciarem suas experiências com o
conhecimento geométrico, mais capazes elas serão de representar mentalmente este
conhecimento. Observar, descrever e representar informações percebidas no espaço são ações
que contribuem com a construção do conhecimento geométrico. Assim como sugere o RCNEI
(1998):
O desenho é uma forma privilegiada de representação, na qual as crianças podem
expressar suas ideias e registrar informações. É uma representação plana da
realidade. Desenhar objetos a partir de diferentes ângulos de visão, como visto de
cima, de baixo, de lado, e propor situações que propiciem a troca de ideias sobre as
representações é uma forma de se trabalhar a percepção do espaço. (BRASIL, 1998,
p.232)

ATIVIDADE 5 (AT5): Construção de formas tridimensionais.
Objetivo: Representar, construir e conceber formas geométricas.
Antes da realização da atividade, a pesquisadora apresentou as crianças novamente os
sólidos geométricos e algumas formas planificadas. Os alunos observaram, manipularam o
material. Depois a atividade foi explicada e a pesquisadora mostrou os materiais que seriam
utilizados (palitos e massa de modelar). O primeiro sólido foi construído pela pesquisadora
com a participação de alguns alunos depois cada aluno recebeu o seu material e construiu o
seu sólido. De início alguns alunos reproduziram o modelo da pesquisadora, mas aos poucos
começaram a perceber outras possibilidades.
Figura 20 – Construção de sólidos geométricos
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Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período, da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.

Depois de apresentarem os sólidos construídos, os alunos recriaram suas produções
dando a elas outros formatos, criaram casas e robôs.
Figura 21 – Produções livres

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período, da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.

Sabe-se que para formar o conceito de cubo, ou pirâmide, ou alunos deveriam se
apropriar de outros conceitos (ângulos, retas, arestas, e outros). Porém, analisando o
desenvolvimento da AT5 é possível que tais conceitos, ainda que não de forma concretas, são
aprendidos pelos alunos por meio da ação intermediada pelo signo, linguagem, “palavras são
signos que substituem objetos do mundo real”. (BRAGA e CARVALHO, 2012, p. 210).
Quando o aluno entende que precisa de mais um palito para que de um triângulo forme
um quadrado, ou quando faz mais uma bolinha de massinha fazer o ponto que une as retas de
uma pirâmide, obviamente que tais explicações ainda não são feitas dessa forma, o aluno não
compreende o conceito de reta, arestas, vértice ou ponto, mas encontra um sentido para tais
conceitos na sua ação.
De acordo com Vygotsky (1998),

O conceito, como temos dito, aparece no processo de uma operação intelectual; não
é o jogo de associações que levam à construção de um conceito; na sua formação
participam todas as funções intelectuais elementares em uma combinação específica,
o elemento central desta operação sendo o emprego funcional da palavra como meio
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de dirigir voluntariamente a atenção, de abstrair, de diferenciar traços, de realizar
sínteses e de simbolizar com o auxílio de um signo. (VYGOTSKY, 1998, p. 267).

No que confere a formação de conceitos acredita-se que esse é um processo complexo
e duradouro, Vygotsky (1998, p. 68) afirma que as crianças podem entender e realizar a tarefa
experimental desde cedo, mas até completar doze anos, ainda são incapazes de formar novos
conceitos.
A explicação é que as crianças são diferentes dos adolescentes e dos adultos pela
maneira como suas mentes trabalham para alcançar os objetivos das atividades. Na préescola- a criança aborda os problemas exatamente da mesma maneira que um adulto, mas o
modo de resolvê-lo é diferente. Essa afirmativa foi conferida na atividade de construção dos
sólidos, AT5, notou-se que ao construir os sólidos geométricos, provavelmente o adulto,
utilizaria a imagem mental que ele já possui do sólido para então construí-lo. Enquanto que os
alunos durante a atividade iniciaram a construção pela base do sólido e depois decidiram o
que fariam, isso explica o porquê de todas as formas terem base quadrada. (Figura 22).
De acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998), representações tridimensionais como
construção de formas, e com blocos de madeiras,

[...] permite uma exploração mais aprofundada das propriedades e características
associativas dos objetos, assim como de seus usos sociais e simbólicos. Para
construir, a criança necessita explorar e considerar as propriedades reais dos
materiais para, gradativamente, relacioná-las e transformá-las em função de
diferentes argumentos de faz-de-conta. (BRASIL, 1998, p. 232).

Essa afirmativa foi conferida quando se observou a ação dos alunos de, primeiramente
construir o sólido conforme foi orientado, mas, logo em seguida e espontaneamente,
começaram a dar outras formas ao objeto geométrico construído, ou seja, as propriedades do
objeto geométrico deu forma a um objeto da realidade ou da própria imaginação do aluno.
ATIVIDADE 6 (AT6): Representações a partir de formas geométricas.
Objetivo: Representar objetos e situações do cotidiano a partir das formas geométricas
Nesta atividade os alunos receberam uma folha de papel, onde continha desenhada seis
formas planas. Após observar e rever os nomes das formas, que para eles a novidade foi o
trapézio e o paralelogramo, foi pedido para que eles representassem algum objeto partir do
desenho da forma.
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Figura 22 – Representação gráfica de objetos semelhantes a formas geométricas

Fonte: Atividades dos alunos do 2˚ período, da Educação Infantil da escola EMJC, realizadas durante a pesquisa.

Em atividades de representação do conhecimento é possível analisar também o
conhecimento espontâneo do aluno, bem como o desenvolvimento dos conceitos. Qualquer
informação específica das características de um objeto são resultados de percepções realizadas
na interação com esse objeto. Essa interação, não necessariamente precisa ser em
manipulação desse objeto, mas pode ser oriundas de outras formas de interação com o
conhecimento empírico, uma conversa, assistindo filmes ou desenho na TV, figura de livros,
etc. Por exemplo, na figura 25 um dos alunos desenhou um barco, provavelmente tenha visto
a imagem do barco tal como essa em livros, ou desenhos feitos por outras pessoas, que lhe
permitiu assimilar a imagem de barco como sendo real. Enquanto que o desenho da televisão
desenhada a partir do retângulo e o desenho da churrasqueira a partir do círculo apresentam
características mais realistas.
Entretanto, apesar dos desenhos infantis não satisfazerem as expectativas dos adultos,
no sentido de clareza e perfeição, esses desenhos quase sempre solucionam e mostram a
versão do mundo construída pela criança, além de conceitos adquiridos espontaneamente em
suas percepções. Os desenhos infantis apresentam um esquema-mental elaborado pela criança
antes mesmo de fazê-lo (SMOLE, 2000, p. 113), esses esquemas trazem em si informações
que podem ter sido adquiridas em diferentes momentos e de diferentes formas.
Em seguida foi proposto aos alunos que brincassem livremente com os sólidos
geométricos, blocos lógicos e outros blocos de montar.
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Figura 23 – Brincadeira Livre com formas e blocos geométricos

Fonte: Acervo do autor.

Como já foi mencionada, a brincadeira possibilita o desenvolvimento da imaginação
em representar o mundo real ou recriar objetos da realidade. O momento da brincadeira deve
ser muito bem observado pelo professor, pois q o lúdico promove à criança um espaço de
criar, recriar, expor conhecimento adquirido, pensar e discutir conceitos, além do
desenvolvimento da linguagem e da interação social. Por ser um momento de prazer, a
brincadeira é também uma oportunidade do professor conversar e investigar sobre o que
pensam as crianças enquanto, da sua maneira, interagem com o objeto geométrico. Enquanto
as crianças brincavam algumas de suas falas foram registradas: “Eu preciso de uma forma
com pontas pra parte de cima do castelo”; “Mas a porta da casa é um retângulo”; “A bola
(esfera) precisa de outra peça pra ficar parada senão ela rola e cai”; “Deitado ele rola, em
pé ele fica parado” (comentário a respeito do cilindro). Portanto, além da aprendizagem
conceitual percebeu-se, também o desenvolvimento da linguagem geométrica.
Um aspecto importante a se destacar é o aspecto emocional presente nas atividades
lúdicas contribuindo com a criatividade, que tem grande importância no desenvolvimento
cognitivo, pois a criatividade tem relação direta com a emoção que para Consenza e Guerra,
(2008, p. 75) “atua como sinalizador de que algo importante está ocorrendo”. E Ostrower
(1997, p. 127) complementa: “Nas crianças, a criatividade se manifesta em todo seu fazer
solto, difuso, espontâneo, imaginativo, no brincar, no sonhar, no associar, no simbolizar, no
fingir a realidade e que no fundo não é senão o real. Criar é viver, para a criança”.
A capacidade das crianças em operar de forma positiva em diferentes situações de
aprendizagem permite ao professor analisar o processo linear do desenvolvimento conceitual
dos alunos e das suas formas de represtar tal conhecimento. Sendo a Educação Infantil o
início da etapa de formação escolar, os conceitos científicos já trabalhados nesta fase ainda
precisarão ser reforçados nos anos posteriores. Sendo assim, o processo de ensino-
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aprendizagem dos conceitos geométricos não tem um fim em si próprio, mas um começo ou a
continuidade de uma longa caminhada.

4.3.3.1 Representações Mentais e os Processos Cognitivos

A capacidade da criança em representar o seu conhecimento está estreitamente ligada
aos processos cognitivos, Toda forma de representação envolve processos cógnitos, mas
devido o nível de desenvolvimento da criança, sua representações são orientadas por esses
processos: linguagem, percepção, memória, atenção, concentração, raciocínio, resolução de
problema.
Não seria possível analisar as formas de representação do conhecimento dos alunos
sem analisar as impressões que tivemos dos processos cognitivos alguns explícitos e outros
não, mas que de alguma maneira eles foram revelados. Destaca-se, portanto, as principais
impressões a respeito de alguns destes processos.
Percepção: é o processo mais utilizado para efeito das representações mentais, a
capacidade de perceber o mundo pelos sistemas sensoriais permite reconhecer, organizar e
entender as sensações provenientes dos estímulos ambientais. Por exemplo, a maneira como
as crianças representaram a escola partiu do ponto de vista delas e de suas percepções, a
representação mental de um estímulo percebido. “A cognição ocorre à medida que essa
informação é utilizada para servir a outros objetivos”. (STEMBERG, 2014, p. 65).
Inevitavelmente a percepção, faz parte de todo processo de construção de conceitos
geométricos, portanto foi um dos processos cognitivos principais na análise desta pesquisa.
Atenção: A atenção da criança de 5-6 anos parece impulsiva e breve, isso fica mais
evidente em situações das quais não estão familiarizadas ou a tarefa não lhe desperta
interesse. De acordo com Consenza e Guerra (2011, p. 49), “Terá mais chance de ser
considerado como significante e, portanto, alvo da atenção, aquilo que faça sentido no
contexto em que vive o indivíduo, que tenha ligações com o que já é conhecido, que atenda a
expectativas ou que seja estimulante e agradável”. Durante a fase de diagnóstico do aluno
notou-se que os alunos apresentavam uma grande dificuldade de atenção e concentração. Essa
foi uma das razões que nos levaram adotar a prática do lúdico e da utilização do material
concreto na aplicação da maioria das atividades da pesquisa. O resultado foi satisfatório, pois
garantiu que os alunos mantivessem a atenção e a concentração necessária para efetivação dos
trabalhos.
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Memória: Representação mental só é possível devido a capacidade do indivíduo de
armazenar informações de suas experiências.

A memória permite que informações do

passado sejam utilizadas no presente. Stemberg (2014, p. 153) afirma que de acordo com os
psicólogos cognitivos existem três operações usuais de memória: (I) Codificação: dados
sensoriais são transformados em representação mental; (II) Armazenamento: você mantém as
informações armazenadas; (III) Recuperação: você acessa ou usa as informações armazenadas
no passado.
No diálogo com um dos alunos, ainda na fase de diagnóstico, percebemos que o aluno
recuperou uma informação do passado para responder a questão.

P: Que forma é essa?
A4: Uma pirâmide igual do filme.

À medida que manipulavam ou brincavam com objetos e com as formas geométricas
as crianças se familiarizaram com eles e observaram as suas diferenças, semelhanças e
também suas características. Muitas dessas informações foram armazenadas e diante de uma
resolução de problemas foram recuperadas. Assim como nas atividades de classificação e
agrupamento por observação das características de formas geométricas, AT1 e AT4. Nesse
tipo de atividade as crianças são estimuladas a apreender conceitos na forma e conteúdo dos
objetos que, provavelmente, por si só ou em outras situações não fariam. Segundo Wood
(1996, p. 100), quanto maior for a experiência do indivíduo para uma determinada ação, um
jogo, um esporte, uma arte, maiores serão suas capacidades de realizar tais tarefas. O que
significa dizer que, se uma criança da educação infantil for ensinada, ou inserida em
abordagens de ensino que possibilitem o desenvolvimento cognitivo ainda que ao longo do
tempo algumas habilidades sejam superiores a outras. Sobre isso Wood (1996) exemplifica,
“quando a criança é ajudada a prestar atenção, repetir e memorizar proposições a partir das
quais lhes será pedido que faça inferências, ela obtém sucesso”. (WOOD, 1996, p. 103).
Dessa forma, a criança da educação infantil tem capacidade de participar de
experiências com a geometria ultrapassando os limites que lhes foram impostos, o ensino não
precisa ser tão limitado, pois assim como afirma Gardner (1994, p. 97) “com frequência em,
pelo menos, uma área as crianças pequenas atingem a competência esperada de crianças bem
mais velhas”. O autor, também traz uma definição à criança desta fase:
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Talvez seja melhor pensar na mente da criança de cinco anos como uma poderosa
mistura de vigores e fraquezas, poderes e limites. Em sua falta de recursos teóricos e
intuições, ela é poderosa; em suas intenções artísticas, ela pode ser criativa e
imaginativa; em sua intrepidez, ela é exemplar, em sua tendência a simplificar e
estereotipar, ela é notavelmente limitada [...]. Ela contém um corrente circular de
símbolos, roteiros e teorias, noções e conceitos incipientes, os quais podem ser
invocados de modos apropriados, mas que também continuam a ser escolhidos de
uma maneira, mais segura. Muito do esforço dos próximos anos é para acalmar,
civilizar ou aprisionar esta mente crua; de algum modo, tal regularização pode ter
um efeito positivo, mas também pode limitar a imaginação da criança ou reforçar
inclinações e estereótipos que, nesta altura ainda não se tornara totalmente
arraigados. (Gardner, 1994, p.98)

Por fim, cabe ressaltar que a proposta didática desta pesquisa é apenas uma amostra do
que pode ser realizado na Educação Infantil para ensino de conceitos geométricos. As formas
de representação desse conhecimento não podem ser vistas como dados concretos, mas um
parâmetro de estudo baseado em circunstâncias reais, porém não estáticas. O conhecimento, a
aprendizagem de uma criança na fase da Educação Infantil são dados processuais, ou seja,
resultados de um processo ainda em construção. Cabe, portanto, aos professores o esforço
para compreender o processo de desenvolvimento intelectual, as relações entre as
representações externas com a representação mental construída pelos alunos assim como os
processos cognitivos envolvidos nessas ações para que sua prática resulte de fato em
aprendizagem.

PRODUTO FINAL

O produto final desta pesquisa surgiu com a ideia de produzir um material de apoio
aos professores da Educação Infantil que assim como eu assumem o compromisso de
constantemente buscar melhorias em sua prática pedagógica. O produto não se trata de um
resumo deste trabalho, mas traz os pontos relevantes da construção do conhecimento que visa
despertar um novo olhar ao processo de ensino-aprendizagem na matemática.
A importância deste trabalho está na tentativa de trazer o pensamento teórico às
abordagens de ensino, pois é de extrema necessidade que nós professores assumamos a
responsabilidade com o ensino de conceitos científicos e para tanto se faz necessário
conhecer, compreender e buscar conhecimento da natureza epistemológica dos conteúdos e as
possibilidades didáticas para ensino dos mesmos.
A Matemática é a área de ensino em que encontramos muitos desafios, especialmente
no ensino de conceitos geométricos, pois nele implica a necessidade de desenvolver de
processos mentais importantes para a construção do pensamento geométrico. Portanto, a
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proposta, que será produzida em material impresso, com o compromisso de divulgar o
conhecimento adquirido durante a pesquisa do Mestrado de Ensino de Ciências seguindo o
intuito de sugerir mudanças à realidade estudada durante o processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização desta pesquisa foi de extrema relevância para minha formação
profissional. Conhecer e aplicar as teorias que aqui foram abordadas me levou a compreender
muitos processos que já eram evidentes tanto na aprendizagem dos alunos como na minha
prática, porém nunca questionados. A reflexão sobre o ensino-aprendizagem de conceitos faz
parte do trabalho do professor, porém para torná-la como elemento propulsor de uma nova
prática, é necessário que se tenha um conhecimento do “o quê, para quê, e como” ensinar os
conceitos.
O professor precisa ajustar dois aspectos importantes, a reflexão sobre a prática e o
desejo de conhecer dos alunos para trazer significado às situações de ensino que promove,
pois é no processo de ensino-aprendizagem que percebemos o movimento que emerge da
própria necessidade do sujeito em conhecer e experimentar novos conhecimentos.
Especialmente na Educação Infantil que é o início da fase escolar da criança, e as marcas
positivas e negativas desta etapa do ensino podem ser decisivas para sua vida acadêmica.
Portanto, aqui retomo as premissas importantes que nortearam o meu pensamento enquanto
pesquisadora, a Educação Infantil como etapa escolar essencial para o desenvolvimento do
indivíduo; a importância do ensino de geometria na Educação Infantil; utilização do lúdico
como facilitador da aprendizagem. E acrescento ainda, as teorias da Psicologia Cognitiva, as
representações mentais e processos cognitivos, influenciam no processo de ensino
aprendizagem de crianças pequenas.
Esses questionamentos marcam o início e a longa jornada de construção e finalização
deste trabalho. Uma jornada iniciada realmente do zero, pois até então meus conhecimentos
tinham uma estreita relação apenas com a minha prática e de poucos estudos teóricos, ou seja,
meu conhecimento sobre ensino de conceitos científicos e representações mentais pode se
dizer que era “zerado” até o momento da disciplina de Processos Cognitivos no Mestrado em
Ensino de Ciências, quando assumi o desafio de iniciar a pesquisa nesta área.
Ao definir que o meu objeto de estudo seria o ensino de Geometria na Educação
Infantil, sem perceber havia assumido mais um grande desafio, pois minha formação é em
Pedagogia e a grande defasagem na área de matemática foi evidenciada durante a elaboração
do projeto de pesquisa, e isso me levou a obrigação de aprofundar meus estudos em
geometria, especialmente sobre os campos conceituais de geometria para a Educação Infantil.
Ao assumir esses desafios, vieram as longas leituras e estudos para aprofundamento teórico
que hoje fazem a grande diferença na minha formação acadêmica e profissional.
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Ainda que no papel de pesquisadora, ter experiência como professora da educação
infantil foi indispensável para a realização desse trabalho, principalmente nos momentos de
descontrole de comportamento da turma e nos conflitos durante as atividades, acredito que
isso trouxe um conforto à professora regente que quando tinha algo para resolver fora da sala
de aula confiava a turma aos meus cuidados. Percebi também que o trabalho do professor
deve ser conscientemente fundamentado a uma teoria. Para um professor da rede municipal de
Boa Vista/RR e qualquer rede de ensino que utiliza material didático estruturado é necessário
assumir uma postura de autoafirmação do seu papel. Assim, mesmo quando um material
didático sugere ou determina o quê, quando e como fazer, o professor deve refletir sobre o
que está sendo ensinado e se dispor a fazer adaptações e ressignificações dos conteúdos, dos
recursos e metodologia sempre que for necessário nas suas práticas de ensino.
Na realização da proposta didática, as observações e análises do processo exigiram um
exercício de relação entre a teoria com os fenômenos que ocorreram na sala de aula, o
comportamento, a linguagem, as ações dos alunos revelaram aspectos que além de contribuir
com os resultados da pesquisa trouxeram a mim uma nova perspectiva de ensino.
Primeiramente o professor deve ter clareza dos seus objetivos de ensino; em seguida, ainda
que com razoável profundidade, é necessário conhecer, compreender os conteúdos científicos
que serão ensinados; deve também, buscar conhecimento da natureza epistemológica dos
conteúdos e possibilidades didáticas para ensino dos mesmos; e por fim, é necessário que o
professor busque nos espaços de divulgação científica teorias e pesquisas voltadas para sua
área de ensino que fundamente ou norteie sua prática.
Em uma avaliação geral da pesquisa acredita-se que o objetivo de analisar as formas
de representação mental dos conceitos científicos construídos pelos alunos do 2˚ período da
Educação Infantil da Escola Municipal Jóquei Clube a partir do ensino-aprendizagem de
Geometria, foi alcançado considerando os limites observados durante as abordagens de
ensino.
A aprendizagem de conceitos geométricos pelos alunos do 2˚ período da Escola
Municipal Jóquei Clube, teve evidência nas habilidades de percepção espacial e dos objetos
que segundo Stemberg (2014, p. 65) isso ocorre “à medida que objetos ambientais oferecem a
estrutura do meio informacional que finalmente atinge os receptores sensoriais levando a
identificação interna do objeto, essa informação é utilizada para servir a outros objetivos”.
Nessa mesma perspectiva, ressalta-se o ensino dos conceitos físico-matemáticos e o
desenvolvimento da linguagem matemática que devem ser continuamente reforçados no
ensino da matemática na educação infantil.
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A aprendizagem dos conceitos geométricos se deu pelos processos mentais de
comparar, distinguir, classificar, incluir, separar, etc. que potencializados nas abordagens de
ensino. Portanto, verificou-se que a organização da sequência didática propostas nesta
pesquisa contribuiu para os seus resultados, assim como afirma Lorenzato (2006, p. 280) “a
diversidade de atividades, experiências e contextos, a respeito de um mesmo conceito
favorecem a formação do conceito que está sendo construído pela criança”.
As formas de representação mental construídas pelas crianças foram analisadas a partir
da linguagem espontânea, questionamentos e conclusões, e a partir de representações visuais,
os desenhos e construções com objetos. De todas as maneiras é possível concluir que as
crianças possuem uma imagem mental de objetos e eventos que são evocados de acordo com
suas necessidades especialmente na resolução de problema, são imagens construídas na
percepção dos estímulos externos, na coordenação entre significantes e significados, pela
imitação ou pela própria imagem mental que prolonga a acomodação por objetos exteriores
(Piaget, 2013).
Normalmente, nós adultos ao mencionarmos um objeto, já o temos representado
mentalmente, utilizamos nossa representação do conhecimento para explicar, descrever, ou
até mesmo imaginar sobre estado e funcionamento das coisas. Ao olharmos para um álbum de
figuras de animais não nos obrigamos a indicar “isto é um gato” ou “isto é um cachorro”, por
que mentalmente já possuímos a representação de várias espécies desses ou de outros animais
e o conhecimento suficiente que os caracteriza como tal.
As crianças agem de maneira diferente, até certa idade a imagem visual (figura, fotos,
desenhos) ou a presença do próprio animal, é necessária para que elas confirmem em sua
mente que “isto é um gato” ou “isto é um cachorro”, o mesmo acontece com animais que não
fazem parte da sua realidade, mas que é possível elas conhecerem através de figuras, no
cinema ou assistindo televisão. Com o tempo ela deixa de necessitar do objeto externo e passa
a representá-lo mentalmente.
Diferentemente acontece com o conhecimento geométrico, é impossível que a criança
compreenda uma forma geométrica se nós somente a apresentarmos a elas. É necessário que
as crianças desenvolvam suas percepções espaciais, para que compreendam o objeto
geométrico, bem como suas relações com a realidade em que vivem.
O conhecimento pode ser representado por imagens mentais ou de forma simbólica
com palavras ou proposições abstratas. No desenvolvimento das atividades desta pesquisa,
foram utilizadas várias formas geométricas concretas como objeto de estudo em cada
situação, no entanto o desenvolvimento da atividade perceptiva só foi possível a partir de
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relações com objeto concreto com objetos da realidade. Durante todas as etapas, essa relação
das formas com objetos da realidade esteve presente. E, em vários desses momentos
percebemos esta relação mesmo com os objetos estando ausentes.
Dessa forma, os esquemas construídos pelos alunos baseiam-se nos conceitos
espontâneos e científicos de espaço e forma e na descoberta de uma nova situação, novos
aspectos eram descobertos e consequentemente novos esquemas. Por exemplo, na resolução
de problema em identificar formas a partir de atributos sugeridos, mobilizou-se vários
esquemas, comparação, senso espacial e classificação.
É importante destacar que as formas de representações mentais construídas pelos
alunos do 2˚ período da Educação Infantil são de fato a imagem e a palavra. Imagens e
palavras, armazenadas na memória e representadas nas formas gráficas (pictórica) e
simbólicas resultados de suas atividades perceptivas, ou seja, dentro das suas possibilidades
em construir e expor seus conhecimentos as crianças o faz, mesmo na infância, elas são
capazes de representar mentalmente o conhecimento adquirido.
Contudo, pesquisas sobre a teoria das Representações Mentais na área educacional são
recentes, porém imprescindível para o avanço da qualidade do ensino, especialmente na
Educação Infantil. Foi pensando nisso que surgiu a ideia de apresentar como produto final
desta pesquisa um material impresso com um breve enfoque teórico sobre Representações
Mentais de Conceitos Geométricos com orientações didáticas para efeitos os mesmos,
objetivando oportunizar aos professores da Educação Infantil um novo olhar para a sua prática
pedagógica.
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APÊNDICE A:
Questionário Diagnóstico, Aplicado Aos Professores Da Educação Infantil8
Caro participante,
Sua participação é voluntária e confidencial, para tanto este questionário visa analisar a
percepção dos professores de uma escola municipal de Boa Vista/RR acerca das concepções
de ensino-aprendizagem dos conceitos de geometria na Educação Infantil. Desde já
agradecemos sua colaboração e informamos que as resposta serão utilizadas para: (1)
Elaboração de sequência didática sobre conceitos geométricos que será aplicada com alunos
do 2˚ período da Educação Infantil. (2) Produção de dissertação do mestrado em ensino de
Ciências, e em trabalhos de divulgação científica de analise das formas de representação
mental dos conceitos científicos construídos pelos alunos do 2˚ período da Educação Infantil
da Escola Municipal Jóquei Clube a partir do ensino-aprendizagem de Geometria.
Diagnóstico Situacional
I- Dados pessoais:
Idade:_______

Sexo: (

) Masculino ( ) Feminino

Formação:
( ) Graduação__________________________________________________________
Ano de Formação:_______________________________________________________
( ) Pós-Graduação______________________________________________________
Ano de Formação:_______________________________________________________
Atuação Escolar:
Há quanto tempo você atua na Educação Infantil?_______________________________
Há quanto tempo você atua nesta escola? _____________________________________
Há quanto tempo você atua em turma do 2˚ período?____________________________
II- Concepções de Ensino de Geometria
1. O que você compreende sobre o ensino de geometria?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Quais são os conceitos principais de geometria que você acredita que devem ser ensinados
na Educação Infantil?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8

Diagnóstico inicial promovido pela pesquisadora vinculada ao programa de Pós-graduação Mestrado em
ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima.
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Quais recursos didáticos você utiliza ou já utilizou para ensinar conceitos de geometria na
Educação Infantil?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Você utiliza ou já utilizou outras estratégias para o ensino de geometria na Educação
Infantil?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Em relação ao livro didático (proposta de ensino estruturado IAB) utilizado pela escola,
como você avalia as atividades dos conteúdos de geometria na Educação Infantil?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Como você avalia o desenvolvimento conceitual dos seus alunos no ensino de geometria?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
II- Concepções teóricas sobre Representações Mentais.
1. Você conhece ou já ouviu falar sobre a teoria das Representações Mentais? Se sua resposta
for sim, por favor, comente.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Obrigada pela contribuição!
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APÊNDICE B:
CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA NA ESCOLA
Ilma Sra. Gestora:_______________________________________________________
Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada
“Representação mental dos conceitos científicos construídos por alunos de uma turma de 2˚
período da Educação Infantil por meio do processo de ensino-aprendizagem de Geometria.”,
pela aluna de pós-graduação, mestranda Elaine Cristina de Almeida Evangelista, sob a
orientação do professor Dr. Evandro Ghedin. Com o seguinte objetivo: Analisar as formas de
representação mental dos conceitos científicos construídos pelos alunos do 2˚ período da
Educação Infantil da Escola Municipal Jóquei Clube a partir do ensino-aprendizagem de
Geometria.
Necessitando, portanto, ter acesso de dados a serem colhidos mediante a pesquisa
documental e a realização de uma sequência didática com alunos do 2˚ período do turno
matutino. Ao mesmo instante pedimos autorização para que o nome dessa instituição possa
constar no relatório final bem como futuras publicações na forma de artigo científico.
Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo com
a resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12 que trata da pesquisa
envolvendo seres humanos. Solicitamos ainda que tais dados serão utilizados somente para
realização deste estudo. Na certeza de contarmos com a sua colaboração e empenho desta
diretoria, agradecemos antecipadamente atenção, ficando a disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessária.

Boa Vista, _____ de __________________de 2017

________________________________________________________________
Nome/assinatura e carimbo do responsável pela instituição

(

) Concordamos com a solicitação.

(

) Não concordamos com a solicitação.

