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P 

S O

Ação

Piaget. Prise de conscience. 1974. 
Conclusões gerais

Subjetividade Objetividade

Acomodadora  Assimiladora

Coordenações inferenciais Coordenações causais

Interiorização Exteriorização

Eu/Self Outro/Alter (idade)

Equilibração (auto regulação)

Interação
Produção de relações“... o conheci-

mento procede 
a partir, não do 
sujeito, nem do 
objeto, mas da 
interação entre 
os dois” 
(Tomada de 
Consciência, 1974)

“A inteligência 
organiza o 
mundo 
organizando-se 
a si própria.” 

(Construção do real 

na criança, 1937)
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Paulo Freire

M
esma matriz 

teórica



"... o equilíbrio cognitivo não é um
estado de inatividade, mas de 

constantes trocas”

Jean Piaget (1896-1980)



PARA UMA TEORIA DA AÇÃO

∞ O conhecimento/pensamento nasce da ação

∞ O filhote humano nasce sem conhecimento e sem pensamento, 
porém, equipado para agir – não para conhecer ou pensar;

►Várias revoluções silenciosas ocorrem do nascimento ao início da 
vida adulta:

∞ Sensório-motor

α – Aos 4 meses
β – Aos 8 a 9 meses
γ – Por volta de um ano e meio
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Para uma teoria da ação

∞ Simbólico (significado x significante)
 α – Dos 2 aos 4,5 anos

β – Dos 4,5 aos 7/8 anos

∞ Operatório concreto – Reversibilidade parcial. Conservações: 
α – de quantidade (noção de número)
β – de substância (7/8 anos)
γ – de peso (8/9 anos)
δ – de volume (9/10 anos)

∞ Operatório formal – Reversibilidade completa
α – Formulação de hipóteses
β – Capacidade de planejamento
γ – Capacidade de teorizar/fazer ciência

Capacidades ou competências cognitivas não se ensinam, constroem-se. 
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O que poderia ser mais difícil de 
conhecer do que conhecer o modo 

como conhecemos?

António Damásio
(O mistério da consciência, 2000, p.18)

O que poderia ser mais difícil de 
conhecer do que conhecer o modo 

como conhecemos?

António Damásio
(O mistério da consciência, 2000, p.18)

Essas regiões [do cérebro] incluem o tálamo, os núcleos 
da base, o hipocampo e o cerebelo. Precisaríamos de 

todo um livro para começar a examinar a complexidade 
de suas respetivas tarefas, isso a despeito da enormidade 

da nossa ignorância. (Damásio, 2000, p. 421)

Essas regiões [do cérebro] incluem o tálamo, os núcleos 
da base, o hipocampo e o cerebelo. Precisaríamos de 

todo um livro para começar a examinar a complexidade 
de suas respetivas tarefas, isso a despeito da enormidade 

da nossa ignorância. (Damásio, 2000, p. 421)



Para uma pedagogia da ação - ►PERGUNTAS: 

∞ Se as capacidades cognitivas nascem da ação, por que a instituição 
escolar continua a investir grandes esforços para imobilizar o sujeito – o 
aluno, o educando? 

∞ Por que ela reduz todo o processo de aprendizagem a poucos verbos: 
“Preste atenção, copie e repita”. E sob ameaças de punição.

∞ Por que a instituição escolar não contempla outros verbos/ações, como: 

perguntar, indagar, dialogar, interagir, intuir, abstrair, refletir, descentrar-se, 
cooperar, experimentar, conquistar a autonomia, descobrir, intervir, 
construir, operar, transformar, inventar; ler e escrever o que pensa.

∞ Por que a instituição escolar continua a mirar a acumulação de 
conteúdos, apesar do discurso das competências, em vez de mirar o 
aumento das capacidades?

8

Q
ual epistem

ologia?



S O

Empirismo – Considerar que o Objeto determina o sujeito

Apriorismo/Inatismo – Considerar que o Sujeito determina o mundo do objeto

Interacionismo – a ação do sujeito produz transformações correlativas em ambos

Epistemologias do senso comum
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Concepções epistemológicas

(Professora de sexta série do Ensino Fundamental).

“Quando tu abraças uma árvore, tens a noção 
perfeita do que será futuramente um cilindro, 
aquele tronco, do que seja uma circunferência; 
[...] a árvore serrada te dá o contorno de uma 
esfera... Creio que a criança pode ter muita 
facilidade para a matemática quando ela tem 
experiências desse tipo”.

      BECKER, F. Epistemologia do professor de matemática . Vozes, 2012, p.26.

Empirismo
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Tronco serrado x circunferência
Empirismo
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Há três modos de se aprender matemática. 

Receituário didático-pedagógico

BECKER, F. Epistemologia do professor de matemática . Vozes, 2012.

Segundo, fazer mais exercícios, muito mais.

Terceiro, fazer ainda mais exercícios, tanto 
exercício “até se estrebuchar no chão”. 

Primeiro, fazer exercícios, muitos exercícios.

Empirismo 

fundado num 

apriorismo
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Concepção epistemológica

 De onde vem a capacidade da criança para 
compreender a noção de quantidade?

 Professora de Ensino Médio: “Olha, eu nunca pensei 
nisso, eu acho que isso aí é uma coisa inata [...] às 
vezes têm crianças superdotadas, tem uma facilidade 
bárbara, já nascem com aquele talento, mas não são 
todos”.

BECKER, F. Epistemologia do professor de matemática. Vozes, 2012, p.111.

Apriorismo/

Inatismo
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Concepção epistemológica

► “... ele [o bebê] chora e o tempo que a mãe leva para atender 
é uma mensuração de grandeza, isso é matemática” (p.120);

      BECKER, F. Epistemologia do professor de matemática. Petrópolis : Vozes, 2012.

►o bebê “sabe direitinho que três horas depois ele tem que 
mamar, então, eu acho que ele tem uma noção de tempo, e isso 
é matemática” (p.121);

►a criança “sabe que tem um [seio] e tem outro, então nesse 
sentido ela tem uma noção matemática” (p.122); 

► “quando termina a mamadeira, aquilo ali para ela é o zero, 
acabou [...], quando ela está com fome, o horário está intrínseco 
dentro dela, isso aí já envolve matemática...” (p.137).

Apriorism
o/Inatismo
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História da matemática. Qual epistemologia?

A nossa matemática, eu acho que sempre existiu, o 
que nós conhecemos tudo sempre existiu. O que 
aconteceu é que, em determinado momento, alguém 
se deu conta dessa relação: do que já existia na 
natureza e que, hoje, chamamos de matemática; as 
relações matemáticas sempre existiram no 
universo...; no momento que tu compreende que 
alguém descobriu é porque existia.

 (BECKER, F. Epistemologia do professor de matemática. Ed. Vozes, 2012. 

Profa. do Ensino Fundamental, formada em matemática pura

Aprio
ris

mo/

In
ati

sm
o

O in
sti

nto 

mate
máti

co
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DEVLIN, Keith J. O instinto matemático: por que você é um gênio da matemática 
[assim como lagostas, pássaros, gatos e cachorros]?. Rio de Janeiro: Record, 2009.

São matemáticos: Cães, gatos, ratos, andorinhas, morcegos, falcão-
peregrino, aranhas, abelhas, baratas, a concha do caracol, baleias, 
formigas, lagostas e, até, o escaravelho rola-bosta.

Uma observação sobre “O instinto matemático”

Matemática X Matematizável

“Ainda mais intrigante, se até os bebês novos têm habilidades 
matemáticas inatas, será que outros animais também podem lidar com 
matemática? {...} a matemática está em toda parte ao nosso redor...” 
(p.21). “Mais uma vez, em sua organização harmoniosa, a natureza nos 
mostra que é matemática” (p.113).



As capacidades matemáticas são inatas.

A matemática está em toda parte.

A matemática sempre existiu. 

Piaget, especialmente pela APE, derruba de vez quatro 
mitos consagrados pelo ensino de matemática:

Ele demonstra que a matemática é uma construção 
humana. 

A matemática é (apenas) uma linguagem. 
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Piaget (1896-1980)

“O problema que é necessário resolver 
para explicar o desenvolvimento cognitivo 
é o da invenção e não o da mera cópia”

(Piaget, apud Carlmichael, p.87). 21



►A função da escola é “proporcionar experiências básicas 
fundamentais, um ambiente de experimentação, praticamente 
um laboratório o tempo todo”;

►Sem ação não haverá conhecimento nem consciência: “se 
ela não fizer aquela operação dentro dela mesma, eu acho que 
ela não vai conseguir entender”.

►Função docente: professor “vai propondo, vai complicando as 
coisas, mas é a criança que tem que ir chegando lá”.

Desenvolvimento cognitivo, 
condição necessária da 

aprendizagem

► “qualquer homem tem capacidade para aprender, porque 
tem capacidade para ter consciência de que aprendeu”

►O ensino deve desafiar, propondo ações que façam sentido 
(desenvolvimento).

Interacionism
o ou 

E
pistem

ologia crítica
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► “é a pessoa que tem que dar o pulo. Tem que chegar uma hora de 
iluminação...”; 

► pode-se transmitir noções, elaborar definições, mas a pessoa tem 
que encontrar caminhos”;

►“... o aluno precisa esforçar-se; se não há esforço, não haverá 
aprendizagem”;

Produzimos capacidades cognitivas pela ação
(Professores uruguaios, chilenos e peruanos)

► “... mas se o aluno não tentar algo com eles [os conceitos], por ele 
mesmo, não irá conseguir”;

► “... o aprendiz vai desenvolvendo capacidade de abstração cada vez 
mais elevada e, então, [transforma] a manipulação física em 
manipulação mental, [...] em capacidade de manipular objetos 
matemáticos”.

Interacionism
o ou 

E
pistem

ologia crítica
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Por tudo isso afirmo:

A escola precisa
transformar-se cada vez 

mais em laboratório e menos 
em auditório.

https://www.youtube.com/watch?v=xjfKBGIHPjs

Por que?



No auditório transmite-se o que já se sabe, 
já foi conquistado.

No laboratório exerce-se a intuição, a experimentação; 
formulam-se perguntas e hipóteses; coopera-se, toma-
se consciência, dialoga-se; exerce-se a intervenção, 
instaura-se a interação; transforma-se, descobre-se, 
inventa-se – constrói-se conhecimento possibilitando a 
conquista da autonomia intelectual e moral?

Isso implica uma mudança epistemológica fundamental.



“Não existe nenhum caminho lógico para a 
descoberta das leis elementares do Universo 
– o único caminho é o da intuição.”

Einstein (1879-1955)
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Há lugar, nas nossas escolas 

ou nas nossas salas de aula, para a intuição?

Há lugar, nas salas de aula, para experimentar, 
cooperar, tomar consciência, descobrir, dialogar, 

interagir, refletir, perguntar, intervir, construir, transformar, 
inventar e, por esses caminhas, 

conquistar a autonomia intelectual e moral?

Ou, apenas, para copiar e repetir?



Paulo Freire, 1921-1997

“Meu papel de professor progressista não é apenas o de 
ensinar matemática ou biologia mas sim [...] ajudá-lo [o 
aluno] a reconhecer-se como arquiteto de sua própria 
prática cognoscitiva” (Pedagogia da Autonomia, p.140) .



“Toda ênfase [da minha 
teoria] é colocada na 
atividade do próprio 
sujeito, e penso que sem 
essa atividade não há 
possível didática ou 
pedagogia que 
transforme 
significativamente o 
sujeito” (Piaget).

Piaget (1896-1980)
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O verdadeiro caráter 
de uma sociedade
é revelado pela forma 
como ela trata suas 
crianças. 

(Nelson Mandela)

Prof. Dr. Fernando Becker - UFRGS 35



Surgem pelo mundo propostas educacionais que merecem
nossa atenção. O que elas propõem?

O que temos em nosso cotidiano?
- Uma máquina pública emperrada, voltada para si mesma;
- Uma escola que se refugia na inanição, no passado, fechando os olhos...
- ... que repete a pedagogia do: “Preste atenção, copie e repita...”

∞ Elas propõem, antes de tudo, uma nova concepção:
• do que ensinar (mudança de conteúdos); 
• de como ensinar (mudança de metodologia);
• com o que ensinar (recursos didáticos variados, principalmente tecnológicos);
•  e o que desenvolver (competências cognitivas e novas habilidades);

► para entregar como resultado, ao final do processo educativo, uma pessoa apta 
a trabalhar nesse novo panorama econômico e atuar nesse novo contexto social e 
político em que não há nada definido.



O que essas Escolas alternativas ensinam?

-  Auto-estima
- Como sair da zona de conforto
- Valores: respeito, solidariedade, 

responsabilidade, afetividade e 
honestidade

- Habilidades cognitivas
- Habilidades sociais

- Liberdade para criar novas ideias
- Criatividade
- Resolução de problemas
- Comunicação
- Uma “novidade”: Participação dos 

alunos na maioria das decisões da 
escola



Informações não são mais produções exclusivas de instituições. 
Todo mundo produz informações.

O caso do Youtube
Lançado em abril de 2005. No fim desse ano foi lançado oficialmente – já tinha 8 milhões de 

vídeos visualizados por dia.
Em 2010 subiu para 2 bilhões de visualizações por dia.
O vídeo Bad Romance, de Lady Gaga, conta com 186 milhões de visualizações.
Com 2 bilhões de visualizações/dia, o Youtube supera o total das três maiores TVs dos EEUU.

Se nenhum novo vídeo fosse postado, uma pessoa precisaria de 1.000 anos para assistir 
a todos os vídeos já postados.

A cada segundo, dez novos vídeos são postados...

É o terceiro site mais acessado do mundo, depois do Google (1º) e do Facebook (2º).

O Google reconhece e traduz automaticamente vídeos para 51 idiomas.
Em 2006, o Y. foi vendido para o Google por 1,65 bilhões de dólares, o equivalente ao 
preço de 5 aviões Airbus A380 (maior avião comercial do mundo).



O caso do WhatsApp

O WhatsApp foi lançado em 2009.

O WhatsApp tem números absurdos. 

Em julho de 2017, ele confirmou 

- 1 bilhão de usuários ativos diários, 

- 55 bilhões de mensagens enviadas todo dia, 

- 4,5 bilhões de fotos compartilhadas todo dia, 

- 1 bilhão de vídeos enviados todo o ano e 

- 60 idiomas suportados. 



A escola que temos

... consegue responder às demandas dos países, das 
nações, das culturas contemporâneas, dos desafios 
em termos de política, economia, regimes de governo, 
saúde e segurança públicas, embates ideológicos ou 
religiosos, problemas migratórios? 

Consegue preparar as pessoas para que vivam o seu 
tempo?

Ou continua a refugiar-se no passado, insistindo em 
orientações pedagógicas e práticas didáticas 
anacrônicas? Não superando os fracassos no ensino 
da língua vernácula e da matemática básica... 

Ver
bos q

ue 

indica
m aç

õe
s



Possibilid
ades para o aprender (F

reire)
● Buscar • Indagar ● Intervir

• Escutar

• Falar/Dizer

• Ousar o novo

• Mudar/transformar

• Refletir a 

prática
• P

erguntar

• Conscientizar-se

☻ Dialogar ● Pensar

• Prestar atenção, 

copiar e repetir 



Paulo Freire, 1921-1997

“Meu papel de professor progressista não é apenas o de 
ensinar matemática ou biologia mas sim [...] ajudá-lo [o 
aluno] a reconhecer-se como arquiteto de sua própria 
prática cognoscitiva” (Pedagogia da Autonomia, p.140) .



Possibilidades para o aprender (P
iaget)

● Descentrar-se
• Prestar aten-
ção, copiar e 
repetir

● Cooperar

• Descobrir

• Compreender

• Conseguir

• Inventar

• Construir

• Ultrapassar

• Criar

• Tomar 

consciência

• Sentir

● Abstrair/Refletir

☻Interagir (Κ)

• Experimentar

● Axiomatizar

• Testar



Criador da Epistemologia e Psicologia 
genéticas

Jean Piaget
(1896-1980)

“A inteligência organiza o mundo organizando-se a si própria” 
(Piaget. Construção do real na criança, 1937).

Prof. Dr. Fernando Becker - UFRGS 44



Por tudo isso afirmo:

A escola precisa
 transformar-se cada vez 

mais em laboratório e menos 
em auditório.

45

https://www.youtube.com/watch?v=xjfKBGIHPjs

Escola para todos!



No auditório transmite-se o que já se sabe, 
o que já foi conquistado.

No laboratório exerce-se a intuição, a 

experimentação; formulam-se perguntas e 

hipóteses; exercita-se a cooperação, toma-se 

consciência, dialoga-se; fazem-se intervenções, 

instaura-se a interação; transforma-se, descobre-

se, inventa-se – constrói-se conhecimento.
46



“Toda ênfase [da minha 
teoria] é colocada na 
atividade do próprio 
sujeito, e penso que sem 
essa atividade não há 
possível didática ou 
pedagogia que 
transforme 
significativamente o 
sujeito” (Piaget).

Piaget (1896-1980)



O objetivo máximo da escola deverá ser:

A autonomia intelectual 

& 
A autonomia moral

48

Para TODOS, sem distinção de sexo, 
(des)crença, raça, ideologia, status social, nível 

sócio-econômico, etc.



Será que todas as metodologias científicas nada dizem aos professores de 

como se produz conhecimento?

O aluno, como um sujeito humano, muito mais que conteúdos constrói as 

próprias capacidades cognitivas. E o faz agindo sobre o mundo – dos 

objetos e das relações individuais, das relações interindividuais e sociais.

Para isso, impõe-se uma mudança epistemológica fundamental, na direção 

do conhecimento-construção; conhecimento como forma, estrutura ou 

capacidade, não apenas como conteúdo.



Breve histórico da pesquisa da Ep. do Professor
Por que o professor ensina como ensina?

Por que o professor não consegue mudar seu ensino?

Por que afirmamos que a tradicional fórmula Preste 
atenção, copie e repita não funciona? Porque ela:

- Põe o aluno na passividade, em atitude receptiva;
- Reduz ao mínimo o desafio a suas capacidades cognitivas;
- Reforça comportamentos repetitivos, anti-criativos e anti-

inventivos; comportamentos subservientes;
- Põe o professor como fonte única de conhecimento;
- Mata a curiosidade.
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