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RESUMO

Este trabalho é resultado das leituras, estudos e discussões que ocorreram nas aulas da disciplina Didática
Metodologia do Ensino de Ciências e Matemática, semestre letivo 2013.1, ministrada pelas Professoras:
Veleida Anahí da Silva e Divanizia do Nascimento Souza, ofertado pelo Núcleo de Pós-graduação em
Ensino de Ciência e Matemática - NPGECIMA, da Universidade Federal de Sergipe - UFS. O presente artigo
tem como objetivo fazer uma discussão teórica que se pautará na relação sobre a Teoria Antropológica da
Didática e a Teoria de Situações Didática a partir dessas buscamos fazer uma reflexão das propostas de
inovações didático-pedagógicas.

Palavras- chave: Teoria Antropológica da Didática, Teoria de Situações Didática, inovações
didático-pedagógicas.

ABSTRACT

This work is the result of the readings, studies and discussions that occurred in the classroom discipline
Teaching Methodology of Teaching Science and Mathematics, 2013.1 semester, taught by Professors:
Veleida Anahí and Divanizia da Silva do Nascimento Souza, offered by the Center for Graduate Teaching of
Science and Mathematics - NPGECIMA, Federal University of Sergipe - UFS. This article aims to make a
theoretical discussion that charted the relationship on the Anthropological Theory of Didactics and Theory
of Didactic Situations from those we seek to reflect the proposed didactic pedagogic innovations.

Keywords: Anthropological Theory of Didactics, Theory of Didactic Situations, didactic pedagogic
innovations
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1. Introdução

O presente trabalho discorre sobre a ação conjunta em didática a partir da reflexão sobre a Teoria
Antropológica da Didática (ATD; Chevallard, 1985) e a Teoria de Situações Didáticas em Matemática
(TDSM; Brousseau, 1997) nas reuniões de grupo de trabalho em matemática na Universidade de Geneva,
e bem como através do projeto de extensão “A Parceria Colaborativa Universidade-Escola e suas
contribuições à Formação Docente” com a criação do Decatlo: Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias pela Universidade Metodista de Piracicaba. Ambas as ações com a perspectiva de proporcionar
o processo ensino e aprendizagem inserida no trabalho coletivo, produtivo e inovador em sala de aula.

A teoria da ação conjunta em didática engloba tanto os fatores cognitivos, que incidem sobre os processos
de compreensão dos alunos, quanto os mais culturais, em que o conhecimento está sujeito a transações
culturais. Além destes, destaca-se também o papel da interação social, o papel dos ambientes de
aprendizagem, o papel do professor, e outros. Conforme Libâneo (2004), a escola é o lugar de mediação
cultural, que através do trabalho do professor possibilita aos alunos a aquisição de conceitos científicos e
desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas.

Os principais fundamentos da ATD consistem em: formas de pensar dos indivíduos moldadas pelas
práticas coletivas e práticas orientadas por propósitos cuja coerência define o objetivo principal de uma
instituição como uma organização social ligada a alcançar um tipo de tarefa. E essa instituição ou
estabelecimento de ensino permite a transmissão de uma cultura por “uma intenção de ensinar” e uma
“intenção de aprender” no nível do professor e alunos, respectivamente.

Segundo Libâneo (2004), estudos recentes sobre os processos do pensar e do aprender, para além da
acentuação do papel ativo dos sujeitos na aprendizagem, insistem na necessidade dos sujeitos
desenvolverem competências e habilidades cognitivas.

1. Situações didáticas e a relação

Os primeiros trabalhos de Chevallard (1985/1991) afirmam que a forma como o conhecimento
matemático, por exemplo, é apresentado nas escolas, difere da matemática da ATD, ou seja, há diferenças
nas metas de gerar, diferenças de tarefas, distante do acadêmico matemático. No caso da educação
matemática, podemos evidenciar uma situação didática é formada pelas múltiplas relações pedagógicas
estabelecidas entre o professor, os alunos e o saber, com a finalidade de desenvolver atividades voltadas
para o ensino e para a aprendizagem de um conteúdo específico. Outro aspecto importante a ser analisado
nas situações didáticas é o problema da apresentação do conteúdo em um contexto que seja significativo
para o aluno ou, caso contrário,perde-se a dimensão de seus valores educativos. Sem esse vínculo
palpável com uma realidade, fica impossível alcançar as transformações formativas do saber cientifico
(PAES, 2005, p. 66).

De acordo com Paes, em torno de uma situação didática pode haver uma diversidade de situações a
didáticas. Para Brousseau:

[...] quando o aluno torna-se capaz de colocar em funcionamento e
utilizar por ele mesmo o conhecimento que ele está construindo, em
situação não prevista de qualquer contexto de ensino e também na
ausência de qualquer professor, está ocorrendo então o que pode ser
chamado de situação a didática. (BROUSSEAU, 1986, p.68)
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É necessário o processo de transposição didática para organização de conhecimentos específica
caracterizada por uma descontextualização das práticas matemáticas para adequar-se às restrições de
currículos e recontextualização dessas práticas a fim de que os alunos encontrem o conhecimento a ser
ensinado dentro das práticas de sala de aula.

Essa recontextualização/descontextualização refere-se na desconstrução de uma ciência asséptica,
dogmática e isolada. É preciso perceber a inter-relação entre os saberes socialmente elaborados ligados
com questões políticas e econômicas na qual está inserida a ciência contemporânea (LOPES, 2001 apud
Rogado, 2007).

Ainda D´amore apud Brousseau (2007) serve-se das explicações do próprio Brousseau quanto a essa
teoria:

O aluno aprende adaptando-se a um ambiente que é fator de
contradições, de dificuldades, desequilíbrios, um pouco como a
sociedade humana. Esse saber, fruto da adaptação do estudante,
manifesta-se com as novas respostas que são a prova da
aprendizagem (...). [O aluno sabe que] (...) o problema foi escolhido
para que adquira um novo conhecimento é inteiramente justificado
pela lógica interna da situação e que pode construir sem apelar para
razões didáticas.” (BROUSSEAU, 2007, p. 233).

A aquisição de conhecimento científico não acontece isoladamente dentro de um estabelecimento de
ensino, ou mais especificamente dentro da sala de aula, mas nas relações inter-sociais dos indivíduos, sua
cultura, história, e até mesmo questionando os preconceitos de gênero, sexualidade e étnicos e as
hierarquias de pessoas e saberes que geram os mecanismos de exclusão (CHASSOT, 2001 apud ROGADO,
2007).

Para Castells (apud Hargreaves, 2001, p. 16), a tarefa das escolas e dos processos educativosé
desenvolver em quem está aprendendo a capacidade de aprender, em razão de exigências postas pelo
volume crescente de dados acessíveis na sociedade e nas redes informacionais, da necessidade de lidar
com um mundo diferente e, também, de educar a juventude em valores e ajudá-la a construir
personalidades flexíveis e eticamente ancoradas.

Também Morin (2000) expressa com muita convicção à exigência de se desenvolver uma inteligência geral
que saiba discernir o contexto, o global, o multidimensional, a interação complexa dos elementos. Ele
escreve:

[...] o desenvolvimento de aptidões gerais da mente permite melhor
desenvolvimento das competências particulares ou especializadas. Quanto
mais poderosa é a inteligência geral, maior é sua faculdade de tratar
problemas especiais. A compreensão dos dados particulares também
necessita da ativação da inteligência geral, que opera e organiza a
mobilização dos conhecimentos de conjunto em cada caso particular. [...]
Dessa maneira, há correlação entre a mobilização dos conhecimentos de
conjunto e a ativação da inteligência geral. (MORIN, 2000, p. 39)

Outros estudos vêm mostrando o impacto dos meios de comunicação na configuração dos modos de
pensar e das práticas sociais da juventude (por exemplo, Porto, 2003; Belloni, 2002), das tecnologias e
dos meios informacionais, dos crescentes processos de diversificação cultural, afetando os processos de
ensino e aprendizagem.

Logo, o processo ensino-aprendizagem está voltado na construção do conhecimento cientifico inserido com
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as transformações que ocorre externo ao ambiente escolar, afim de que haja formação de indivíduos
pensantes, participativos, e ativos, e não somente detentores de conceitos disciplinares isentos das
questões socioeconômicas, ambientais, políticas, étnicas, culturais que permeiam o mundo em que
vivemos.

De acordo com Chassot (2003), a ciência se constitui em uma linguagem para facilitar nossa compreensão
do mundo. Segundo Rogado et al. (2011), essa linguagem é um construto humano e, portanto, passível
de erros e mudanças; desprestigiando uma ciência neutra e distante da realidade, e valorizando uma
ciência transformadora, despertando a cidadania crítica.

A aprendizagem conduz ao desenvolvimento através da atividade, tendo-se em conta o papel dos fatores
externos do desenvolvimento com destaque especial à incorporação da culturavista em sua formação
histórica, e não como cultura dada.

Mudanças na forma de pensar, produzir, estudar, e até mesmo se comunicar vem ocorrendo nos últimos
anos; uma nova sociedade está emergindo: a sociedade da informação. Segundo Rogado (2009), a
integração das tecnologias da informação e de comunicação à vida social, profissional e privada, tem sido
considerada determinante da transformação de uma sociedade da informação. Isso quer dizer que não
basta o individuo dominar a leitura, a escrita e conhecer um pouco sobre as Ciências. Conforme coloca
Gurgel:

A Ciência é uma atividade humana, uma construção social, embora durante
tanto tempo tenha sido transmitida, através dos textos escolares e meios
de comunicação, com uma imagem de neutralidade, guiada pela busca da
verdade. Esses aspectos nos indicam e explicita por que o ensino de
Ciências hoje, mais do que nunca, vem sendo alvo de atenção das
propostas das políticas públicas educacionais. (GURGEL, 2001, p.2)

O aluno precisa saber o que fazer com tais habilidades, ou seja, precisa se qualificar em variados cursos
de aperfeiçoamento educacional e profissional.

3.Situações didáticas

A Teoria das situações didáticas foi desenvolvida pelo educador francês Guy Brousseau, essa teoria busca
compreender as relações que se operam na sala de aula. Nela os professores e alunos são atores da
relação ensino-aprendizagem. Assim, baseia-se na ideia de que cada conhecimento ou saber pode ser
determinado por uma situação a Teoria das situações didáticas tem como ideia básica aproximar o
trabalho do aluno ao trabalho de um pesquisador, testando conjecturas, formulando hipóteses, provando,
construindo modelos, conceitos, teorias e socializando os resultados, com o devido auxílio do professor,
que deverá providenciar situações favoráveis para que o aluno aja sobre o saber, transformando-o em
conhecimento para o mesmo. Um conceito de extrema importância nesta teoria é o conceito de "milieu"
que em tradução literal do francês para o português seria a palavra meio. O "milieu" é tudo que interage
com o aluno com o aluno de forma antagônica, ou seja, de forma a desafiar o aluno a encontrar respostas
das situações problemas.

De acordo com Brousseau, uma situação didática ocorre quando há a intenção (implícita ou explicita) de
aprendizagem. Já uma situação a didática (ou não declaradamente didática), é uma situação didática em
que o aluno deve perceber as características e padrões que o ajudarão a compreender um novo saber.
Durante as situações didáticas, o professor deve agir como simples mediador/observador, apenas
efetuando a devolução do problema.

"Uma situação didática é um conjunto de relações estabelecidas
explicitamente e ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de
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alunos, num certo meio, compreendendo eventualmente
instrumentos e objetos, e, um sistema educativo (o professor) com a
finalidade de possibilitar a estes alunos um saber constituído ou em
via de constituição... o trabalho do aluno deveria, pelo menos em
parte, reproduzir características do trabalho científico propriamente
dito, como garantia de uma construção efetiva de conhecimentos
pertinentes" (BROUSSEAU, 1996, p. 63).

Uma situação didática é formada pelas múltiplas relações pedagógicas estabelecidas entre três elementos,
professor, alunos e o saber, com a finalidade de desenvolver atividades voltadas para o ensino e para a
aprendizagem de um conteúdo específico. Porém estes três elementos, ou a situação didática, não são
suficientes para entender por completo o conteúdo em questão: precisa-se de uma vinculação com outros
recursos didáticos, para que se entenda realmente a matéria, como por exemplo, a forma como o
professor ensina, os métodos utilizados, a disposição da matéria. É muito importante que o professor saiba
apresentar o conteúdo para que os alunos se interessem e veja o conteúdo na sua realidade, caso
contrário os alunos ficarão cada vez mais distantes e não assimilarão os conteúdos pretendidos.

4. Tipos de situações didáticas

Brousseau a fim de analisar as relações existentes entre as atividades de ensino com as diversas
possibilidades de uso do saber matemático categoriza situações didáticas em quatro tipos: situações de
ação, de formulação, de validação e de institucionalização.

· Situação de ação - É aquela quando o aluno, que se encontra
ativamente empenhado na procura de uma solução de um determinado
problema, realiza determinadas ações mais imediatas, que resultam na
produção de um conhecimento de natureza mais operacional.

· Situação de formulação - O aluno já utiliza na solução do problema
estudado, alguns modelos ou esquemas teóricos explícitos além de
mostrar um evidente trabalho com informações teóricas de uma forma
bem mais elaborada, podendo ainda utilizar uma linguagem mais
apropriada para viabilizar esse uso da teoria.

· Situação de Validação - É aquela em que o aluno já utiliza mecanismos
de prova e onde o saber é usado com esta finalidade. Estas situações
estão relacionadas ao plano da racionalidade e diretamente voltadas
para o problema da verdade.

· Situações de institucionalização - Visam estabelecer o caráter de
objetividade e universalidade do conhecimento. O saber tem assim uma
função de referência cultural que extrapola o contexto pessoal o
professor seleciona questões essenciais para a apropriação de um
saber formal a ser incorporado como patrimônio cultural.
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Considerações finais

Para que exista uma efetiva aprendizagem do aluno, devem-se considerar as situações em que o aluno
continua a aprender, mesmo que o professor não esteja presente, pois as aulas em si representam apenas
uma parcela dos possíveis momentos de aprendizagem.

No desenrolar de uma situação didática, existem diversos tipos de variáveis didáticas, entre elas, algumas
em que o professor não controla diretamente. Na maioria das vezes, estas variáveis didáticas que o
professor não controla diretamente, estão inseridas no que Brousseau denominou de situações a didáticas,
situações onde existe aprendizagem, mas sem a presença do professor.

Assim situação didática caracteriza-se basicamente por momentos do processo de aprendizagem nos quais
o aluno trabalha de forma independente, onde não recebe qualquer tipo controle direto por parte do
professor, isso significa negação da didática, mas uma aparente ausência do professor, numa determinada
etapa do processo de ensino-aprendizagem, durante o qual, o aluno trabalha individualmente ou em
grupo, para construir um novo conhecimento.
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