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RESUMO
 
No que concerne o uso das categorias de compreensão relacional e de compreensão instrumental, enquanto
instrumento avaliativo, considerando que o esquema inerente à compreensão relacional apresenta uma rede de ideias
conectadas e não isoladas, acreditamos que a análise global, na qual considerase a compreensão da diversidade de
conceitos contributivos à formação do conceito a ser aprendido,  é mais apropriada que a pontual, a qual considera a
compreensão de conceitos de modo isolado. Sendo assim, no presente ensaio, apresentaremos uma descrição
sistemática das ideias de Skemp (1980,1989), acerca da compreensão relacional e da compreensão instrumental, no
âmbito da avaliação, nos detendo à noção de esquema. No mais, destacamos a necessidade de um ensino de
Matemática que promova a compreensão relacional e que avaliação a ser realizada deve ser global.
Palavras-chave: Compreensão Relacional; Compreensão Instrumental; Esquema;
 
RESUMEN
Con respecto al uso de categorías de comprensión relacional y comprensión instrumental, como instrumento de
evaluación, considerando que el esquema inherente a la compreensíon relacional presenta una red de ideas conectadas
y no aisladas, creemos que el análisis global, que considera la comprensión de la diversidad de conceptos contributivos
a la formación del concepto a aprender, es más apropiada que el puntual , en que considera la comprensión de los
conceptos de modo aislado. Por lo tanto, en este ensayo, vamos a introducir una descripción sistemática de las ideas de
Skemp (1980, 1989), sobre la comprensión relacional e la comprensión instrumental, en la evaluación, sostenido en la
noción de esquema. Además, destacamos la necesidad de una educación matemática que promueve la comprensión
relacional y que la evaluación a realizar debe ser global.
Palavras-clave: Compreensión Relacional; Compreensión Instrumental; Esquema;
 
 

1.Introdução
O psicólogo e matemático inglês Richard Skemp em sua obra intitulada Psicologia del aprendizaje de las matemáticas
(1980) autodenominase matemático convertido em psicólogo porque que iniciou sua carreira profissional como
professor de matemática e a partir da sua prática docente, gradualmente se interessou pelos problemas relacionados à
aprendizagem e ao ensino de matemática. Tal interesse o conduziu à graduação de psicologia.
Com o intuito de justificar sua necessidade em se deter a aspectos psicológicos, Skemp (1980, p. 18) afirma que Os
problemas de ensino e aprendizagem são psicológicos, e antes que possamos fazer um grande progresso no ensino da
matemática, necessitamos nos aprofundar mais sobre como se aprende (Skemp, 1980, p. 18). Todavia, ao ministrar
aulas de psicologia na Universidade de Manchester, seu interesse de investigação centrouse nos problemas da
aprendizagem da matemática.
Dentre suas contribuições, no que concerne à aprendizagem matemática, destacamos sua categorização da
aprendizagem dos conceitos matemáticos em dois níveis, a saber: o nível de compreensão instrumental e o nível de
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compreensão relacional. Sendo que enquanto que na compreensão instrumental ocorre a assimilação de algo novo sob
um esquema simples, na compreensão relacional ocorre a assimilação de novos conceitos sob esquemas mais ricos,
consequentemente, não tão simples.  
Todavia, na compreensão instrumental, o aluno domina uma coleção isolada de regras e algoritmos aprendidos por
meio da repetição, sem estabelecer relações entre conceitos. Já na compreensão relacional o aluno é capaz de realizar
uma grande variedade de atividades com criatividade e inteligência, permitindo relacionar diferentes conceitos em um só
esquema.
Em especial, destacamos o uso das categorias de compreensão relacional e de compreensão instrumental, no âmbito
da avaliação. Para isso, muitos pesquisadores, em seus trabalhos acadêmicos, ao avaliarem se houve ou não
compreensão relacional, apresentam uma análise contemplando critérios específicos para cada questão contida na
avaliação escrita elaborada pelos mesmos, a qual denominamos análise pontual.
Contudo, consideramos que, em detrimento da análise pontual se faz necessário uma análise global, contemplando
critérios gerais. Tal assertiva se justifica pelo fato de que, os esquemas inerentes à compreensão relacional são
caracterizados pela diversidade de pontes entre conceitos. Com isso, a análise pontual dos conceitos, de modo isolado,
para inferir quanto ao nível de compreensão se configura como menos confiável que a global.
Diante do exposto, no presente ensaio, nos deteremos a discorrer acerca da aquisição de tais níveis de compreensão,
no âmbito da avaliação. Sobretudo, acreditamos que para inferir quanto aos níveis de compreensão relacional ou
instrumental, se nos detivermos na noção de esquema, poderemos ter maior clareza quanto à aquisição de tais níveis.
Para tanto, a discussão será norteada pelas ideias de Skemp, quando trata o que é compreensão e como adquirila.
 
2. Compreensão Relacional e Compreensão Instrumental à luz da noção de esquema
Skemp (1980) aponta que, no ensino da matemática, se faz necessário compreender o que é compreensão, dado que
correntemente há dois significados para o referido termo. Segundo o autor, para muitos alunos e professores a posse de
regras sem motivo, e a capacidade de usálas, é o que eles querem dizer por compreensão. Em contrapartida, o referido
autor defende que compreensão significa saber tanto o que fazer e o porquê. Para distinguir esses dois significados,
Skemp (1980) faz uso do termo compreensão instrumental para o primeiro sentido e compreensão relacional para o
segundo sentido.
Skemp (1980) nos convida a experimentar o exercício de procurar e identificar exemplos de explicações que conduzem
à compreensão instrumental (uso de regras sem razões), tanto em textos como em sala de aula. Segundo o autor, isto
nos trará três benefícios, a saber: (i) Fornece evidências de quão disseminada é a abordagem instrumental; (ii) Através
de exemplos repetidos nos ajuda a consolidar os dois conceitos contrastantes; (iii) É uma boa preparação para tentar
formular a diferença em termos gerais entre compreensão relacional e compreensão instrumental.
O ensino que promove a compreensão instrumental envolve uma multiplicidade de regras, ou melhor, habilita o aluno
em uma série de técnicas matemáticas baseada na memorização em detrimento do entendimento do que está sendo
feito. Logo, se o professor fizer uma pergunta que não se encaixa perfeitamente à regra, é necessário a inserção de
mais de uma regra para obter a resposta correta.
Sendo assim, se o que se quer é uma página de respostas corretas o ensino ideal é aquele que prioriza a compreensão
instrumental. Sobretudo, na compreensão instrumental, é possível, muitas vezes, obter a resposta de certa forma mais
rápida e confiável fazendo com que as recompensas sejam mais imediatas e aparentes. No entanto, se o propósito do
ensino for proporcionar um entendimento do funcionamento das regras memorizadas, a compreensão instrumental se
torna limitada, sendo necessário um ensino baseado na compreensão relacional, ou seja, que envolva mais
conhecimento e promova um melhor entendimento do que está sendo feito.
Particularmente, no que concerne à aprendizagem de conceitos, quando uma pessoa pensa em determinado conceito,
há outros conceitos que são habitualmente associados com este, posto que dois conceitos quaisquer podem ser
concebidos como ligados por algum tipo de relação. Sobretudo, Skemp (1980) destaca que, para construir a
compreensão de uma ideia, se faz necessário relacionála com outras ideias, emergindo, assim, a formação de
estruturas conceituais denominadas esquemas. Todavia, considerando que certos conjuntos de ideias são organizados
por várias hierarquias e/ou classificações, constituindo assim um esquema, também convém definir esquema como
sendo uma rede de ideias interrelacionadas.
Com base em Skemp, Fossa (2001), assegura que a respeito da construção de esquemas, a união de vários conceitos
ultrapassa a soma de todas as partes implicando em um salto qualitativo. Sobretudo, as principais funções do esquema
são integrar conhecimento existente e servir como instrumento mental para aquisição de novo conhecimento.
Em geral, o conceito não é formado primeiro e só depois integrado em um esquema. A formação e a integração do
conceito são processos que interagem mutuamente em um processo único de aprendizagem. Contudo, a diversificação
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de conceitos e as ligações existentes entre eles determinam a estrutura do esquema, podendo ela ser pobre ou rica. Em
especial, a estrutura do esquema está atrelada com o nível de compreensão, sendo esquema com estrutura pobre
apresentada na compreensão instrumental e esquema com estrutura rica apresentada na compreensão relacional.
Contudo, quando o esquema é rico, as relações existentes entre os conceitos são frutíferas por permitirem o
desenvolvimento de uma compreensão que faz com que o sujeito possa agir no mundo com sucesso, enfrentando as
novidades de modo reflexivo. Logo, se faz necessário promover a fertilidade das pontes estabelecidas com outros
esquemas, com o propósito de alcançar o nível de compreensão relacional.
Em suma, podemos inferir que no nível de compreensão instrumental os esquemas existentes apresentam estrutura
pobre, compostos com poucos conceitos, poucas pontes e poucas relações frutíferas. Em contrapartida, no nível de
compreensão relacional os esquemas são mais ricos, apresentando muitos conceitos, muitas pontes e muitas relações
frutíferas.
No que diz respeito ao esquema ser rico ou pobre, há certa relação com a ampliação ou não do mapa cognitivo.
Segundo Skemp, o tipo de aprendizagem que leva à matemática instrumental consiste no conhecimento de um número
crescente de planos fixos, porém limitado, pelos quais os alunos podem encontrar sua maneira particular de pontos de
partida (os dados) para requeridos pontos de terminação (as respostas às perguntas). O plano lhe diz o que fazer em
cada ponto de escolha, e o que tem de ser feito em seguida é determinado puramente pela situação local, por
simplesmente haver um conjunto limitado de planos fixos.
Em contrapartida, o aprendizado da matemática relacional consiste na construção de uma estrutura conceitual
(esquema) na qual o possuidor pode (em princípio) produzir um número significativo de planos para começar a partir de
qualquer ponto de partida dentro de seu esquema para qualquer ponto de chegada, ampliando, assim, o mapa
cognitivo. Skemp apresenta alguns benefícios que contribuem para defesa de que este tipo de aprendizagem é diferente
em várias maneiras de aprender instrumentalmente, a saber:
1. Os meios tornamse independentes dos fins particulares a serem alcançados.
2. A construção de um esquema dentro de uma determinada área do conhecimento se torna uma meta intrinsecamente
satisfatória em si mesmo.
3. Quanto mais completo o esquema de um aluno, maior o seu sentimento de confiança em sua própria capacidade de
encontrar novas formas de chegar lá, sem ajuda externa.
4. Um esquema nunca é completo. À medida que nossos esquemas se ampliam, nossa consciência das possibilidades
é alargada. Assim, o processo muitas vezes se torna autocontínuo, e autogratificante.
Diante do exposto, em oposição ao ensino que prioriza a memória, ou seja, a manipulação de símbolos
e regras de modo memorístico, emerge a aprendizagem esquemática como meio para promover a compreensão
relacional. A aprendizagem esquemática é caracterizada pela prática de construção de esquemas relacionais, ou seja,
esquemas onde os conceitos estão interrelacionados. Todavia, na aprendizagem baseada na memorização a
recompensa é imediata e temporária, porém, na aprendizagem esquemática a recompensa, mesmo que tardia, quando
conquistada é duradoura.
 
3. Compreensão Relacional e a Compreensão Instrumental como categorias de avaliação
No que concerne à utilização das categorias de compreensão instrumental e compreensão relacional, enquanto
instrumento de avaliação, em muitas produções acadêmicas, como por exemplo, Rêgo (2000), Bezerra (2008), Silva
(2009), Dias (2009) e Sousa (2010), os autores seguem o seguinte roteiro: discussão teórica sobre compreensão
instrumental e compreensão relacional à luz de Skemp, apresentação de um módulo de ensino, aplicação do módulo de
ensino e análise das respostas apresentadas pelos sujeitos das pesquisas com base nas categorias de compreensão
instrumental e compreensão relacional difundidas por Skemp.
Todavia, nas produções acadêmicas, ao avaliar se o nível de compreensão alcançado pelos sujeitos da pesquisa foi
relacional ou instrumental, é predominante, entre os autores, a realização de uma análise pontual, ou seja, se limitam a
analisar questão por questão do módulo de ensino sem levar em consideração a conexão existente entre elas. Contudo,
acreditamos que, para realizar tais inferências, é necessário uma análise do todo, ou seja, uma análise global,
contemplando critérios gerais.  Sobretudo, dado que os esquemas inerentes à compreensão relacional são ricos em
uma diversidade de pontes entre conceitos, nos parece equivocado a realização da análise pontual para inferir quanto
ao nível de compreensão.
Nesse sentido, corroboramos com Silva (2013) ao defender que a análise global é mais apropriada que a análise
pontual. A referida autora destaca que, dois equívocos contribuem com a análise pontual apresentada nos trabalhos
acadêmicos, a saber:  
1. Em muitos casos, na discussão teórica que antecede a análise dos dados, há uma ligeira discussão sobre esquema à
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luz de Skemp, sendo que, em geral, os autores apresentam, sem aprofundamento, o fato de que na compreensão
relacional os esquemas são mais ricos que na compreensão instrumental. Contudo, ao analisar as respostas
apresentadas pelos sujeitos das pesquisas, tal discussão não se mostra evidente.
2. Os critérios específicos para diferenciar compreensão instrumental e compreensão relacional no campo de estudo
que é apresentado, não são suficientes para inferir o nível de compreensão. Todavia, essa diferenciação se faz
necessária dado que compreensão relacional e compreensão instrumental são pontos opostos de um único processo,
ou seja, não há linha divisória sendo que uma (compreensão instrumental) é uma mudança gradual para outra
(compreensão relacional) cujo salto é qualitativo e não quantitativo.
No que diz respeito à avaliação, nos posicionamos com base na postura construtivista. Nesse sentido, Fossa (1998)
argumenta que, do ponto de vista epistemológico, o objetivo do construtivismo, é fazer com que o aluno realize certos
tipos de construções conceituais. No entanto, o referido autor argumenta que dada a subjetividade dessas construções,
em que o professor tem apenas o conhecimento indireto sobre as construções do aluno, “o professor pode apenas
desenvolver uma teoria sobre as construções de cada aluno” (p. 32). Sendo assim, o objetivo da avaliação é verificar os
graus de adequação da teoria adotada pelo professor para alcançar o desenvolvimento cognitivo de cada aluno.
Logo, na avaliação, considerando que toda teoria consiste na explicação de um conceito em termos de outros conceitos
e não de conceitos isolados, para saber se o nível de compreensão alcançado é ou não relacional, a análise a ser
realizada deve ser global. Sobretudo, deve ser levada em consideração a compreensão de todos os conceitos que estão
interrelacionados na rede. No mais, a promoção da compreensão relacional ocorre através da construção de esquemas
relacionais, ou seja, esquemas onde os conceitos estão interrelacionados.
Nesse sentido, no âmbito da avaliação, acreditamos que dois princípios primordiais devem ser considerados, a saber: o
número de conceitos e a quantidade de conexões existentes entre vários conceitos. Sendo que, para compreender
relacionalmente, fazse necessário haver conexões frutíferas entre vários conceitos, ou seja, esquemas ricos. No mais,
corroboramos com Skemp (1989) ao afirmar que ideias necessárias para compreender um tema em particular
revelamse fundamentais para a compreensão de muitos outros temas também. Porém, muitas vezes seus benefícios
potenciais são frequentemente perdidos, sendo ensinados como tópicos separados, ao invés de conceitos fundamentais
pelos quais áreas inteiras da Matemática podem ser interrelacionadas.
 
4. Considerações Finais
A maneira em que vários conceitos são relacionados pelo sujeito epistemológico implica em um dos dois níveis de
compreensão apontados por Skemp (1980): compreensão instrumental ou compreensão relacional. Todavia,
acreditamos que, para teorizar a construção sobre a aprendizagem de cada aluno se faz necessário estabelecer a
distinção entre estes com base na noção de esquema.
Em especial, no que concerne à compreensão relacional, esta ocorre através da construção de esquemas relacionais,
ou seja, esquemas onde os conceitos estão interrelacionados. Nesse sentido, no âmbito da avaliação, para inferir se o
nível de compreensão é relacional ou instrumental, acreditamos que por não estabelecer critérios gerais, analisando
pontualmente cada questão, sem considerar o esquema associado ao conceito matemático investigado, é inapropriado,
na análise pontual, realizar tais inferências. Sobretudo, para formação de conceitos matemáticos se faz necessário a
participação de conceitos contributivos, o que impulsiona a necessidade de verificar a compreensão de um determinado
conceito matemático considerando a rede de conceitos que estão conectados ao mesmo e, a partir disso, criar critérios
globais.
Particularmente, no que diz respeito à avaliação, seu propósito é determinar se a pessoa detém compreensão
instrumental ou relacional, ou seja, quer saber algo sobre a própria constituição mental da pessoa (esquema). Com isso,
levando em consideração que agir envolve interação com o meio e que compreender envolve estrutura mental, para
realizar as devidas inferências, a avaliação deve ser bem elaborada e norteada pela ideia de que para avaliar a
compreensão só é possível através das suas ações.
Todavia, salientamos que a análise global requer uma averiguação mais profunda por parte do professor, a qual pode
auxiliálo no planejamento, na execução do plano de aula e também na elaboração da avaliação. Em especial, ao
analisar globalmente, de modo mais detalahado, o professor poderá experienciar a prática de conhecerde fato a
compreensão apresentada pelo aluno.  Sendo assim, quando o professor, através do seu ensino, considerando o
planejamento, a execução do plano de aula e a avaliação preza, pela promoção da compreensão relacional, conceberá
tanto o ato de ensinar quanto o de avaliar como uma prática recompensadora e prazerosa.
No mais, a avaliação não se limita apenas a atribuição de nota, mas também configura como um instrumento de
aprendizagem. Sobretudo, com base no Construtivismo Radical, acreditamos que tudo que o sujeito tem construído na
mente não está aberto para ser visto, sendo necessário que o professor pesquise o que cada um tem construído para
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que seja possível obter uma explicação apropriada acerca da compreensão do aluno.
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