
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA
Conheça a metodologia que garante que o conhecimento
chegue até mesmo ao aluno com mais dificuldades

com suas características e diferen-
tes maneiras de ver o mundo. A he-
terogeneidade persiste na hora de se
ensinar um conteúdo. Uma pequena
porcentagem de estudantes compre-
ende rápido o que o docente leciona,
enquanto os demais têm alguma di-
ficuldade. Como, então, garantir que
o conhecimento chegue a todos?

A resposta está na transposição
didática, uma metodologia que po-

de ser aplicada em qualquer área de
conhecimento e consiste em conse-
guir ensinar a mesma coisa de vá-
rias maneiras, em "fabricar artesa-
nalmente os saberes, transportando
o conteúdo para a cabeça do alu-
no". Segundo o professor Geraldo
Peçanha de Almeida, especialista
no assunto, trata-se da capacidade
de pegar uma informação e condu-
zi-la para a cabeça do aluno, inde-
pendentemente da facilidade que ele
tem para a aprendizagem.

Um exemplo é quando o profes-
sor apresenta o conceito de divisão

ualquer professor com
um mínimo de experi-
ência já percebeu que ca-
da aluno é um ser único,



matemática. O aluno não pode ape-
nas gravar em sua mente o sinal uti-
lizado: precisa entender o proces-
so de classificação para executar o
processo. Para isso, uma sugestão é
espalhar no chão pedaços de plás-
tico, papel, barbante e madeira e pe-
dir à turma que separe os materiais.
Dessa maneira, os jovens aprende-
rão que os materiais podem ser divi-
didos. Assim, quando forem traba-
lhar com números, entenderão mais
facilmente que tudo pode ser dividi-
do de forma exata ou inexata.

Agora, imaginemos outro cená-
rio, dessa vez na aula de ciências.
O professor precisa ensinar sobre a
estrutura celular, composta basica-
mente de membrana, núcleo e cito-
plasma. O transporte do conheci-
mento será maior se o professor levar
para a sala de aula uma bola trans-
parente, enchê-la de gelatina e colo-
car em seu interior um limão, com
pequenos pedaços de macarrão.

Nem sempre, porém, é preciso
utilizar objetos. "A transposição di-
dática pode ser feita no próprio li-
vro, com o estudo das informações
nele contidas, ou então em um com-
putador e até mesmo utilizando o la-
boratório da escola, com um micros-
cópio", afirma o professor Geraldo,
que dá aulas de graduação, pós-gra-
duação c trabalha com formação e
capacitação de professores em todo
o Brasil. "Para um adulto ou adoles-
cente, o microscópio ou outros re-
cursos podem ser suficientes para
incutir a noção de estrutura celular.

Mas para uma criança, certamente a
melancia será mais eficiente no pro-
cesso de transposição didática".

SUBJETIVO
Para conseguir transportar o conhe-
cimento nas mais variadas formas,
é preciso entender o processo de
transposição didática e dominar as
cinco linguagens que o cérebro utili-
za para desenvolver a aprendizagem:
pictórica (desenho), musical, gráfica
(letras e números), midiática (com-
putador) e de movimento. "Piaget já
dizia que se um conteúdo não pode
ser transmutado em linguagem, não
é um conteúdo. E, para saber se o
aluno aprendeu de verdade um con-
teúdo, ele tem que ser capaz de de-
senhá-lo. Se ele tiver que explicar
o assunto, deve ser capaz de fazê-
lo escrevendo, criando esquemas no
computador ou modelando. Se con-
seguir, a transposição didática terá
ocorrido", completa o autor.

Com a utilização da técnica, o
professor poderá ensinar contúdos
mais complexos aos estudantes. Por
exemplo: um aluno de seis anos é ca-
paz de entender que existe um mapa
dando a localização de uma peque-
na cidade no interior de um estado
no Brasil? Utilizando-se a transpo-
sição didática, sim. Afinal, por que
não usar uma maquete, ou um de-
senho?

O conceito de transposição di-
dática foi desenvolvido pelo fran-
cês Yves Chevallard há cerca de 50
anos, para o ensino da matemática.

Porém, é dificílimo encontrar a obra
no Brasil. Quem quiser se aprofun-
dar mais no assunto pode ler Edgar
Morin, que se apossou do conceito
e tem muitos livros sobre o assunto
e novas metodologias. Outro autor
que vale a pena pesquisar é Philippe
Perrenoud, que escreve sobre novas
formas de aprendizagem. Além dis-
so, o governo disponibiliza no Portal
do Professor (www.portaldoprofes-
sor.mec.gov.br) documentos que en-
sinam a 'seqüência didática', um ca-
minho para atingir a transposição.

"Quanto mais seqüência hou-
ver, mais condições tem o professor
de aplicar a transposição", defende
Geraldo Peçanha de Almeida, que
publicou em 2005 os dois primei-
ros livros sobre o assunto no Brasil:
Transposição didática - Por onde come-
çar? e Práticas de alfabetização e letra-
mento, ambos pela Editora Cortez.
Ele acredita que, muito em bre-
ve, o assunto se propagará entre to-
dos educadores, assim como aconte-
ceu com a seqüência didática, pouco
conhecida até pouco tempo atrás
e mais famosa por atingir direta-
mente a formação do professor. Já
a transposição exige conhecimento
técnico e geral.

Confira no box uma seqüência
proposta pelo professor Geraldo, es-
pecificamente para trabalho com
textos no ensino fundamental. Os
seis passos, cada um com duração
máxima de 30 minutos, garantem
que o aluno tenha a transposição de
qualquer conteúdo. M
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