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Este trabalho tem como principal objetivo apresentar um estudo preliminar acerca das possiblidades de

aproximações entre os estímulos de desenvolvimento da Teoria das Inteligências Múltiplas e os princípios

da Engenharia Didática, através de uma reflexão sobre a aprendizagem do conteúdo Semelhança de

Triângulo, no 9º ano do Ensino Fundamental. Este estudo alicerçouse na Teoria das Inteligências Múltiplas

e nos Princípios da Engenharia Didática priorizando os achados de Gardner (1995), Armstrong (2001) e

Artigue (1996). O desenvolvimento empírico está fundamentado numa pesquisa documental, cujas

investigações possibilitaram a aplicação de novas análises aos conteúdos abordados nos livros didáticos,

contribuindo significativamente para sua aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade se modernizou e a matemática com seus teoremas e símbolos acompanhou tal evolução,

em razão disso tornouse primordial nesse processo. Entre suas funções está a de auxiliar no processo

de construção do conhecimento e consequentemente da aprendizagem, apresentandose de forma

abrangente e está presente em praticamente todas as atividades humanas, tornandose universal e

ligandose às demais áreas do conhecimento.
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Consequentemente, diante dessas transformações, o Ensino da Matemática cujo foco era o

aprendizado de conceitos prontos de forma mecânica através de aulas essencialmente repetitivas,

passou a ser alvo de estudos na tentativa de buscar práticas que sintetizem essa nova transformação

em sala de aula. Nesse contexto a valorização do conhecimento prévio do aluno e o respeito às

diferenças se tornam cerne do processo de ensino e aprendizagem da matemática, ou seja, as novas

metodologias sugerem que o aluno seja ativo no processo de construção dos conhecimentos.

Diante deste cenário, este trabalho tem como principal objetivo apresentar um estudo preliminar

acerca das possiblidades de aproximações entre os estímulos de desenvolvimento da Teoria das

Inteligências Múltiplas e os princípios da Engenharia Didática, através de uma reflexão sobre a

aprendizagem do conteúdo Semelhança de Triângulo, no 9º ano do Ensino Fundamental, partindo da

questão: quais possiblidades de aproximações teóricas existem entre a Toeira das Inteligências

Múltiplas e os princípios da Engenharia Didática, ao ser analisado o conteúdo semelhança de triangulo

no 9º ano do Ensino Fundamental?

É nesse sentido que, por meio das análises epistemológicas desenvolvidas através do conteúdo

(semelhança de triângulos) de um livro didático aprovado no PNLD2014/2016 (Programa Nacional do

Livro Didático), PROJETO ARARIBÁ, matemática, vol. 4. 9º ano, escolhido por uma Escola da Rede

Municipal de Ensino de Gararu/SE, pôdese verificar que, os estímulos de desenvolvimento das

Inteligências lógicomatemática e Espacial em seus componentes centrais, aproximamse dos

componentes teóricos das subetapas das análises prévias da Engenharia Didática, à medida que o

conteúdo e seus significados estão associados as condições de aprendizagem.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E OS PRINCÍPIOS

DA ENGENHARIA DIDÁTICA.

2.1 A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS

A Teoria das Inteligências Múltiplas (TIM) busca conceituar a inteligência como uma capacidade inata,

geral e única, além de permitir ao indivíduo um maior ou menor desempenho em qualquer área de

atuação. A insatisfação de Gardner (1995) com a ideia de QI (Quociente de Inteligência) e com a visão

unitária de inteligência, cujo foco está nas capacidades que são importantes para o sucesso escolar,

levouo a redimensionar a inteligência à luz das origens biológicas na capacidade do indivíduo para

resolver problemas, constituindose através do meio em que está inserido.

Em sua pesquisa buscouse estudar também:

• Diferença no desenvolvimento das capacidades de crianças normais e crianças talentosas;

• A não perda da produção intelectual desenvolvida nos adultos com lesões cerebrais, somente
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uma ou algumas capacidades, sem o atingimento sequer em outras;

• O desenvolvimento cognitivo através dos milênios.

Na TIM é proposto que todos os indivíduos, em princípio, têm a capacidade de questionar e procurar

respostas usando todas as inteligências. Cada pessoa traz em sua bagagem genética algumas

capacidades básicas em todas as inteligências. A linha para o desenvolvimento de cada intelecto, para

o autor, será determinada tanto por fatores genéticos e neurobiológicos quanto às condições do

ambiente.

Gardner (1995) identificou inicialmente sete inteligências, entre elas: linguística, lógicomatemática,

espacial, corporalcinestésica, interpessoal e intrapessoal. Postula que essas capacidades intelectuais

são relativamente independentes. Elas têm suas origens e limites genéticos próprios e substratos

neoroanatômicos específicos e dispõem de processos cognitivos particulares. O autor ainda ressalta

que, embora essas inteligências sejam até certo ponto independentes uma das outras, elas raramente

funcionam isoladamente.

Será utilizada nesse estudo uma breve descrição das sete Inteligências Múltiplas classificadas por

Gardner (1995) e resumidas em fundamentos teóricos sólidos por Armstrong (2001).

No quadro abaixo há um mapa resumido que aborda os componentes centrais, os processos utilizados

e os sistemas simbólicos envolvidos. Quadro 1 – Mapa Resumido da Teoria das Inteligências

Múltiplas
Inteligência Componentes Centrais Processos Utilizados Sistemas Simbólicos

Linguística
Sensibilidade aos sons,
estrutura, significados e
funções das palavras e da
linguagem.

Retórica, mnemônica,
explicação,
metalinguagem.

Linguagens fonéticas.

Lógico-
Matemática

Sensibilidade a/e capacidade
de discernir, padrões lógicos
ou numéricos; capacidade de
lidar com longas cadeias de
raciocínio.

Categorização,
classificação, inferência,
generalização, cálculo,
testagem de hipóteses.

Linguagem de
computador.

Espacial

Capacidade de perceber com
exatidão o mundo
visuoespacial e de realizar
transformações nas próprias
percepções iniciais.

Visualização, representar
graficamente ideias visuais
ou espaciais, orientar-se
apropriadamente em matriz
espacial.

Linguagens
ideográficas.

Corporal-
Cinestésica

Capacidade de controlar os
movimentos do próprio
corpo e de manipular objetos
habilmente.

Coordenação, equilíbrio,
destreza, força,
flexibilidade, e velocidade,
assim como capacidades
proprioceptivas, táteis e
hápticas.

Linguagem de sinais.
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Musical
Capacidade de produzir e
aprender ritmo, tom e
timbre; apreciação de
expressividade musical.

Entendimento figural ou
geral, formal ou detalhado
da música.

Sistemas notacionais
musicais.

Interpessoal

Capacidade de discernir e
responder e responder
adequadamente aos estados
de humor, temperamentos,
motivações e desejos das
outras pessoas.

Expressões faciais, voz e
gestos. Capacidade de
discriminar muitos tipos de
sinais interpessoais.

Sinais sociais.

Intrapessoal

Acesso à própria vida de
sentimento e capacidade de
discriminar as próprias
emoções; conhecimento das
forças e fraquezas pessoais.

Autodisciplina,
autoentendimento e
autoestima.

Símbolos do self.

Fonte: Os autores (2016), adaptado de Armstrong (2001).

A TIM enfatiza a rica diversidade de formas pelas quais as pessoas mostram seus talentos dentro de

uma inteligência como também entre as outras. O quadro acima permitiu analisar o processo de

desenvolvimento de cada uma delas, proporcionando assim, novas perspectivas de busca. Para a

investigação desta pesquisa será utilizado as Inteligências LógicoMatemática e Espacial no intuito de

apresentar uma estrutura de análise para facilitar a aprendizagem do conteúdo semelhança de

triângulo, através de possiblidades de aproximações teóricas entre a Teoria das Inteligências Múltiplas

e os princípios da Engenharia Didática, no 9º ano do Ensino Fundamental. 2.2 OS PRINCÍPIOS DA

ENGENHARIA DIDÁTICA

As primeiras aspirações sobre a noção da Engenharia Didática surgiram na Didática da Matemática

(enfoque da Didática Francesa), no início da década de 1980, tornandose progressivamente o método

mais utilizado pelos educadores matemáticos franceses. Eles viabilizavam suas contribuições teóricas

em condições mais próximas possíveis do funcionamento de uma sala de aula clássica e faziam junção

entre o conhecimento prático e o teórico.

Neste sentido, Artigue (1996) afirma que a Engenharia Didática caracterizase por um esquema

experimental fundamentado nas realizações didáticas em sala de aula, ou seja, sobre as concepções

de conceber, observar, analisar e realizar as sequências de ensino.

Para descrever a fundamentação da Engenharia didática será apresentado, na sequência, alguns dos

seus princípios ou fases:

1. Análises prévias, primeira fase da Engenharia Didática, para Artigue (1996), estão estruturadas

com objetivos de analisar o funcionamento do ensino habitual do conteúdo e propõe uma intervenção

no melhoramento da sala de aula usual. A autora sugere a inclusão nesta fase de cinco subetapas: a)
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Análise epistemológica dos conteúdos de ensino; b) Análise do ensino usual e os seus efeitos; c)

Análise das concepções dos estudantes, dificuldades e obstáculos que caracterizam o desenvolvimento

delas; d) Análise do campo de limites na qual a produção didática efetivamente ocorrerá; e) Levar em

conta os objetivos específicos da pesquisa.

2. Concepções e análise a priori, Artigue (1996) esclarece que:

[...] deve ser concebida como uma análise de controle do sentido; muito

esquematicamente, se a teoria construtivista coloca o princípio do compromisso

do aluno na construção dos seus conhecimentos por intermédio das interações

com determinado meio. A teoria das situações didáticas que serve de referência

à metodologia de engenharia [didática], teve desde sua origem a ambição de se

constituir como uma teoria de controle das relações entre sentido e situações. O

objetivo é, [...] determinar de que forma permitem as escolhas efetuadas para

controlar os comportamentos dos alunos e o sentido desses comportamentos.

Para isso, ela fundase em hipóteses. Será a validação destas hipóteses que

estará, em princípio, indiretamente em jogo no confronto, operado na quarta

fase entre a análise a priori e a análise a posteriori (ARTIGUE, 1996, p. 205).

3. Experimentação  é a fase da realização da sequência didática propriamente dita, com participação

ativa do professor e alunos por meio de observações sobre cada sessão e identificação das

concepções/representações sobre o conteúdo de ensino e a aprendizagem. Nessa fase são feitos

registros que ajudam na quarta fase da engenharia didática.

4. Análise a posteriori e validação- última fase da Engenharia Didática para Artigue (1996),

caracterizase através das análises de um conjunto de dados obtidos ao longo da experimentação,

como por exemplo, a produção dos alunos, registro em vídeo e registros de observadores. Nesta

etapa, criase um confronto com a análise a priori para que seja feita a validação ou não das hipóteses

formuladas na busca. Sob esse abrigo, optouse por abordar na parte empírica desta pesquisa

algumas das subetapas das análises prévias da Engenharia Didática, partindo da suposição de que

existe possibilidade de aproximações entre alguns princípios da Engenharia Didática e as Inteligências

LógicoMatemática (LM) e Espacial (E) para analisar o desenvolvimento da aprendizagem de

semelhança de triângulo.

3. PARTE EMPÍRICA: UMA ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO – ABORDAGEM DO
CONTEÚDO SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS NO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_teoria_das_inteligencias_multiplas_como_suporte_para_a_aprendiz.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.5-10,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Esta investigação é considerada como uma pesquisa de cunho documental e como fonte primária,

especificamente. Utiliza o livro didático adotado por uma Escola da Rede Municipal de Ensino de

Gararu/SE, PROJETO ARARIBÁ. Matemática. 4 v., livro didático do 9º ano do Ensino Fundamental,

aprovado no PNLD (2014 2016), objetivando assim, o critério de escolha deste livro.

Para tanto, delimitouse as categorias de análises, como pode ser visto no quadro 2. O intuito foi

viabilizar a análise da possibilidade de existência de aproximações entre os princípios da Engenharia

Didática (as análises prévias) e as Inteligências LógicoMatemática (LM) e Espacial (E) quando

enfocada a aprendizagem de semelhança de triângulo, partindo dos critérios de satisfatória (quando o

conteúdo e seus significados estão associados as condições de aprendizagem) ou pouco satisfatória

(quando o conteúdo e seus significados não estão associados as condições de aprendizagem), visto

que Gardner (1995) pressupõe que na medida em que o desenvolvimento do aprendizado do indivíduo

progride, a inteligência, juntamente com seu sistema simbólico (componentes centrais) é

representativamente também desenvolvido.

De acordo com o entendimento de Gardner (1995), o indivíduo deverá ter sensibilidade para padrões

(P), ordem (O) e sistematização (S) ao desenvolver a Inteligência LógicoMatemática e na inteligência

Espacial, a capacidade para perceber o mundo visual (MV) e o mundo espacial (ME) de forma precisa.

Nesta perspectiva, possibilitase uma aproximação com os achados de Artigue (1996) sobre as

subetapas das Análises prévias (AP), que prioriza o funcionamento do ensino habitual do conteúdo no

sentido de propor uma intervenção no melhoramento da sala de aula usual, onde apresentouse

através do Quadro 02 que abordou os resultados dos critérios elencados acima que auxiliaram a

identificação de possíveis aproximações. Quadro 2 – Quadro de análises de categorias

enfocando o conteúdo Semelhança de Triângulo.

Nº de
ordem Categoria de

análise

Inteligências Múltiplas
Engenharia

Didática
LM E APP O S MV ME

1 Imagens
visuoespaciais Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória

2 História da
Matemática Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória

3 Contextualização Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória
4 Situações-problema Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória Satisfatória

5 Apresentação de
dados

Pouco

Satisfatória

Pouco

Satisfatória

Pouco

Satisfatória

Pouco

Satisfatória

Pouco

Satisfatória

Pouco

Satisfatória

Fonte: Os autores (2016), adaptado de Gardner (1995).
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Como resultado das análises das categorias no livro didático foi possível identificar as aproximações

dos princípios da Engenharia Didática com as Inteligências LógicoMatemática (LM) e Espacial (E),

quando focalizouse a aprendizagem de semelhança de triângulo. Na sequência, serão apresentados

algumas amostras pinçadas do livro analisado para que seja possível constatar os resultados contidos

no Quadro 02: Figura 1 – Imagens visuoespaciais

FONTE: Leonardo (2010, p.88)

Ao analisar esta categoria, percebeuse que as Inteligências LM e E em seus componentes centrais e

processos utilizados para seu desenvolvimento, mostraramse satisfatórias, quando se aproximou das

subetapas das análises prévias que são: a) Análise epistemológica dos conteúdos de ensino; b) Análise

do ensino usual e os seus efeitos; c) Análise das concepções dos estudantes, dificuldades e obstáculos

que caracterizam o desenvolvimento delas; d) Análise do campo de limites na qual a produção didática

efetivamente ocorrerá; e) Levar em conta os objetivos específicos da pesquisa. Desta forma,

percebeuse que as imagens e seus significados apresentaram as condições para a aprendizagem do

aluno. Figura 2 – História da Matemática

FONTE: Leonardo (2010, p. 90)

O livro em tela apresenta de forma clara, uma aproximação entre os estímulos de desenvolvimento

das Inteligências LM e E, com os princípios das AP, quando abordado o conteúdo semelhança de

triângulos. Nesse sentido mostraramse satisfatórias, trazendo assim, uma abordagem epistemológica

deste conteúdo  (A partir das análises de Tales, por volta de 624548 a. C., foi possível perceber a

semelhança de triângulos, partindo do princípio de que a medida da altura do bastão e o comprimento

da sua sombra eram iguais e, a medida da altura da pirâmide era igual ao comprimento da sombra da

pirâmide mais metade da medida do seu lado). Figura 3 – Contextualização

FONTE: Leonardo (2010, p. 89)

Nesta categoria, os autores desta obra coletiva (Projeto Araribá, 2010) buscaram apresentar e

estimular de forma clara e organizada o conteúdo (semelhança de triângulo), cujo atributo está

caracterizado como: satisfatórias, quando se aproximou dos estímulos de desenvolvimento das

Inteligências LM (sensibilidade para padrões, ordem e sistematização) e E (capacidade para perceber o

mundo visual e o mundo espacial de forma precisa), com os princípios das AP, através do ensino usual

e os seus efeitos, objetivando assim, as concepções dos alunos, dificuldades e obstáculos que

caracterizam o desenvolvimento delas. Figura 4 – Situações-problema

FONTE: Leonardo (2010, p. 91)
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O atributo investigativo nesta categoria e seus significados apresentam condições para a

aprendizagem do aluno, mostrandose: satisfatória, quando se aproximou dos estímulos de

desenvolvimento dos componentes centrais e processos utilizados das Inteligências LM e E das

subetapas das análises prévias, permitindo uma análise do ensino usual e os seus efeitos, bem como

as concepções dos alunos, suas dificuldades e obstáculos que caracterizam o desenvolvimento delas,

relacionandoas exemplos de seu cotidiano. Figura 5 – Apresentação dos dados

FONTE: Projeto Araribá (2010, p. 90)

Mediante o exposto, o livro didático quanto a apresentação dos dados, aponta diversos tipos de

atividades, buscando desenvolver a interpretação, a comparação e a análise de diversas formar,

porém, fazendo uma inspeção mais precisa na obra, o conteúdo de Semelhança de Triângulo é

apresentado de forma objetiva, sem muita ampliação e profundidade, tendo uma não valorização do

uso de materiais concretos. Não há incentivo para exploração de jogos no sentido de promover a

memorização e/ou descoberta de estratégias na resolução de questões específicas. Nesse sentido, seu

atributo caracterizase como pouco satisfatória, na relação de aproximação entre os componentes

centrais das inteligências LM e E com os princípios das AP.

Fonseca (2010) em suas pesquisas sobre a aprendizagem em trigonometria, afirma que:

Ao meu ver, não dá para falar em ensinoaprendizagem da Trigonometria sem

fazer considerações históricas. Fechando as portas para os experimentos, sem

incentivar a criatividade a partir de jogos, sem relacionála com seu cotidiano

mais próximo, sem manipular construções de ferramentas indispensáveis para

medir ângulos [...]  entre outros materiais didáticos – sem encorajálos a

resolução de uma situação problema prática/viva. (FONSECA, 2010, p. 67).

Diante do exposto, há a necessidade de ampliar a abordagem do conteúdo, além do livro didático, no

sentido de motivar e superar as dificuldades do ensino e da aprendizagem, estimulando a interação

dos alunos com o cotidiano.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob o abrigo das correntes teóricas escolhidas para esse artigo e, considerandose as análises dos

dados, bem como as reflexões comparativas do livro didático em questão, constatouse que as

escolhas didáticas do livro em tela buscaram estimular a aprendizagem de semelhança de triângulo,

focalizando maneiras de lidar com as diferentes formas nas quais as informações são apresentadas e

as situações de aprendizagem são organizadas. Isto posto, acreditase que quanto mais estratégias de

aprendizagem o aluno for submetido, maior será sua chance de lidar com diferentes formas de
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apresentação de conteúdos nas situações da aprendizagem vivenciadas por eles.

Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) destacam que:

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam capacidades

de natureza prática para lidar com a atividade matemática, o que lhes permite

reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões. Quando

essa capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor

resultado. (BRASIL, 1998, p. 38).

Do exposto, podese perceber que o estabelecimento de relações com o cotidiano é tão importante

quanto à exploração dos conteúdos matemáticos, dentro desta relação pretendese contribuir para a

melhoria da prática pedagógica do professor, diversificando o desenvolvimento metodológico e,

consequentemente, facilitando a aprendizagem dos alunos.

Ainda sobre a construção da aprendizagem, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) destacam

que:

Numa perspectiva de trabalho em que se considere o aluno como protagonista da

construção de sua aprendizagem, o papel do professor ganha novas dimensões. Uma

faceta desse papel é a de organizador da aprendizagem; para desempenhála, além

de conhecer as condições socioculturais, expectativas e competência cognitiva dos

alunos, precisar escolher os problemas que possibilitam a construção de conceitos e

procedimentos e alimentar os processos de resolução que surgirem, sempre tendo em

vista os objetivos a que se propõe atingir. (BRASIL, 1998, p. 38).

Neste contexto, estas análises proporcionaram criar uma relação do conteúdo (semelhança de

triângulo) abordado entre as inteligências estudadas e os princípios da Engenharia Didática (subetapas

das análises prévias). Diante disto, é válido a busca de reflexões sobre as práticas docentes para a

criação estratégias que ofereçam suporte para a didática educativa.
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