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	A construção de uma proposta que contribua para o desenvolvimento da consciência dos participantes do processo ensino-aprendizagem exige que seja fundamentada em princípios pedagógicos definidos com os professores que atuam diretamente na escola. Partindo dessa concepção, desenvolvemos um projeto de pesquisa juntamente com os professores de matemática Professores do ensino fundamental - 5a a 8a série.  de duas escolas Escola Estadual de 1o e 2o Graus Adelino Pereira Simões e Escola Municipal de 1o Grau Cohab Secchi - CAIC Edú Villa de Azambuja.
 do município de Passo Fundo/RS, com o objetivo de definir princípios para o estudo de medidas espaciais no ensino fundamental.
 Para proceder a essa definição, levamos basicamente em consideração três aspectos: fundamentação teórica, propostas em desenvolvimento nas escolas e nível de desenvolvimento mental dos estudantes. As preocupações centraram-se no estudo dos processos ensino-aprendizagem que vinham sendo desenvolvidos nas duas escolas, o que envolveu tanto a análise das propostas como da aprendizagem e do desenvolvimento mental real dos estudantes. As maiores contribuições para essas análises foram buscadas na teoria histórico-cultural e na própria didática da matemática.   
Nas escolas, semanalmente, através do relato dos professores de matemática sobre a sua prática pedagógica, eram analisados alguns elementos considerados como os mais relevantes das propostas, como os objetivos, conteúdo programático, metodologia e avaliação. A maior ênfase foi dada à metodologia utilizada pelos professores quanto ao desenvolvimento dos conteúdos relacionados com geometria espacial, mais especificamente com os sistemas de unidades de medidas de comprimento, de superfície e de volume e os conceitos de perímetro, área e volume. 
Dentre os aspectos analisados destacam-se os objetivos das atividades propostas; o domínio das idéias fundamentais da matemática por parte dos professores; a contextualização do conhecimento matemático; o uso de materiais didáticos, como livros didáticos, materiais concretos, materiais instrucionais em geral. A análise desses aspectos revelou dificuldades no processo ensino-aprendizagem tanto por parte do professor como por parte do aluno. Nas escolas, a análise foi permeada de estudos de textos relacionados com a teoria histórico-cultural para que se pudesse refletir juntamente com o professor a sua prática pedagógica. Teoricamente, os pressupostos que foram considerados como os mais relevantes para essa análise pelo grupo que participou da pesquisa foram três: a aprendizagem se dá através da interação social, a aprendizagem conduz ao desenvolvimento mental e a formação de conceitos ocorre como um sistema de conhecimentos.     
Quanto à participação dos estudantes nessa definição preliminar de princípios, aplicou-se um instrumento contendo situações-problema cujo conteúdo envolvia os sistemas de medidas e os respectivos conceitos já mencionados. As turmas que participaram do estudo foram selecionadas segundo o critério de já terem estudado medidas espaciais, sendo três turmas de cada escola Na escola estadual houve a participação de uma 5a série, uma 6a série e uma 7a série; na escola municipal, de duas 7as séries e de uma 8a série. , num total de 125 estudantes.
Evidenciou-se que os estudantes apresentaram dificuldades conceituais tanto no que refere aos sistemas de conhecimento quanto no que refere aos conceitos de perímetro, área e volume. Pôde-se constatar que esses estudantes não haviam generalizado os conceitos de medidas espaciais, o que ratificou a dificuldade dos estudantes quando da análise das propostas. 
Na análise tanto das propostas como do desempenho dos estudantes, identificaram-se alguns elementos que no decorrer do processo foram se constituindo em princípios sustentadores de novas práticas pedagógicas, a saber: a necessidade de contextualizar o conhecimento matemático; a aprendizagem/mediação do conhecimento ocorre através da interação social; a aprendizagem leva ao desenvolvimento mental; a necessidade de domínio das idéias fundamentais da matemática; a necessidade de definição e clareza de objetivos; a exploração adequada das atividades práticas realizadas com os estudantes; a importância de tratar os conceitos como um sistema de conhecimentos.
Depois dessa primeira definição, o grupo decidiu verificar se tais princípios seriam viáveis para o processo ensino-aprendizagem de medidas espaciais, decidindo-se pela testagem através de propostas pedagógicas a serem elaboradas e desenvolvidas nas escolas. Tais propostas, elaboradas conjuntamente e diferenciadas por escola e por turma, eram desenvolvidas com os estudantes pelos próprios professores em suas respectivas turmas; à medida que iam sendo elaboradas e desenvolvidas, eram avaliadas pelo grupo. Significa dizer que, sem perder de vista a proposta como um todo, as atividades semanais eram elaboradas, desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas pelo grupo, o que possibilitava a continuidade do processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação sistemática da proposta, tendo-se o cuidado de que os princípios pudessem, efetivamente, ser veiculados.
Para que se possa compreender melhor por que esses princípios foram considerados nas propostas como sendo os mais relevantes, principalmente para que haja a apropriação dos conceitos e que se tenha consciência deles, ou seja, que se desenvolva uma atitude metacognitiva (Vigotski, 1999a), é necessário fazer uma reflexão sobre os fundamentos subjacentes a esses princípios. Nesse sentido, passa-se a discutir algumas idéias relacionadas a essa reflexão em cada um dos princípios.
Formação de conceitos como um sistema de conhecimentos
	A necessidade de identificar a relação existente entre os diferentes conceitos científicos evidencia que, no processo de sua formação, existem conceitos correlacionados que propiciam a sua generalização. Para Vigotski, “generalização significa ao mesmo tempo tomada de consciência e sistematização de conceitos” (2001, p. 292). Na perspectiva histórico-cultural, “nos conceitos científicos que a criança adquire na escola, a relação com um objeto é mediada, desde o início, por algum outro conceito” (Vigotski, 1999a, p. 116). Por exemplo, o conceito de unidade no sistema de numeração decimal está relacionado ao conceito de número, assim como o conceito de unidade está relacionado a cada um dos conceitos que formam o respectivo sistema. Da mesma forma que o conceito de décimo está diretamente vinculado ao conceito de unidade, os conceitos de centésimo e de milésimo estão relacionados tanto entre si como com o conceito de unidade; o mesmo princípio relacional está subjacente aos múltiplos da unidade, tanto entre si como quando relacionados com a própria unidade. O estabelecimento de relações exige que se analise cada situação em particular, fazendo sínteses, abstrações e generalizações que possibilitem identificar o princípio geral (a sua lei matemática) que fundamenta o sistema de numeração decimal, caracterizado como um sistema de conhecimentos. Nesse sentido, o exemplo ilustra a concepção de Vigotski quanto à idéia de generalização ao caracterizá-la como tomada de consciência e sistematização de conceitos. Além disso, corrobora com a afirmação de que “o conceito científico pressupõe seu lugar definido no sistema de conceitos, lugar esse que determina a sua relação com outros conceitos” (2001a, p. 293).
	Além da generalização do princípio que constitui o sistema de numeração decimal como um sistema de conhecimentos, é preciso referir as operações matemáticas que o envolvem. No processo de apropriação do significado das operações com os respectivos algoritmos, o que vai sendo aprofundado é o nível de consciência em relação aos conceitos e em relação ao próprio sistema de conhecimentos. 
	Especificamente quanto ao processo de formação de conceitos, Vigotski (1999a) aponta três grandes fases ou etapas do pensamento: pensamento sincrético, pensamento em complexos e pensamento em forma de conceitos. Quanto ao primeiro tipo de pensamento, este se caracteriza por uma imagem mental desarticulada ocasionada por alguma impressão visual. A tentativa de classificar objetos mostra agrupamentos desordenados não relacionados entre si. O pensamento por complexos revela uma imagem mental coerente e objetiva, mostrando agrupamentos que têm já uma certa coerência, cujos objetos têm ligações concretas e não abstratas e lógicas. Além disso, nessa fase as classificações não obedecem a um único atributo, podendo utilizar dois ou mais atributos de uma só vez, bem como mudá-los de acordo com as relações concretas entre os objetos. A terceira fase mostra um pensamento abstrato e lógico cujas classificações obedecem a um único atributo, abstraído e sintetizado por meio de um signo, representado pela palavra. 
No conjunto das figuras geométricas, por exemplo, pode-se distinguir entre quadriláteros, triângulos, círculos, sendo que a palavra quadrilátero é um signo que designa figuras formadas com quatro lados (quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, trapézios e quadriláteros quaisquer); a palavra trapézio, como um signo, inclui quadrados, retângulos, losangos e paralelogramos, se considerarmos a existência de um par de lados paralelos como única característica de classificação. A capacidade para classificar agrupando objetos com um atributo comum pressupõe a abstração de elementos, isolando-os da totalidade da experiência concreta, o que requer a combinação da análise e da síntese. A fase de transição da criança para a adolescência é considerada por Vigotski (1999b, p. 122) como sendo “a idade de estruturação da concepção do mundo e da personalidade, do aparecimento da autoconsciência e das idéias coerentes sobre o mundo”, o que constitui a base para o pensamento em conceitos, pois todas as experiências e as representações de mundo inserem-se num determinado sistema de conceitos.   
	Dessa forma, cuidar para que o processo de formação de conceitos na escola seja caracterizado como um processo que possibilite a formação de sistemas de conhecimento traz implicações educacionais que podem provocar mudanças qualitativas para o processo ensino-aprendizagem e, por conseqüência, para o desenvolvimento intelectual dos participantes desse processo. 
A aprendizagem através da interação social
	Um dos objetivos da escola está relacionado à socialização do conhecimento que vem sendo elaborado historicamente pelo homem para solucionar problemas ou desenvolver potencialidades que contribuam qualitativamente para a relação entre os homens e desses com a natureza. 
	Apropriar-se dos sistemas de conhecimento implica mediação do conhecimento, o que se caracteriza como aprendizagem. Significa que o conhecimento como forma culturalmente construída, passa a ser internalizado à medida que ocorrem interações sociais, que podem se dar tanto entre as pessoas como entre as pessoas e os próprios objetos de conhecimento. A interação à qual Vygotsky (1998a) se refere produz modificações tanto no sujeito psicológico como no objeto/ambiente/natureza, sendo os elementos mediadores os signos e os instrumentos. Os signos são considerados instrumentos psicológicos e os instrumentos propriamente ditos, técnicos. O signo, estímulo criado artificialmente pelo homem, é utilizado como meio auxiliar para solucionar problemas psicológicos, como, por exemplo, lembrar (de fatos, objetos, ações a serem feitas), comparar coisas (idéias, objetos, conceitos), escolher, relatar. Exemplos de signos são palavras, números, recursos mnemotécnicos, símbolos algébricos, obras de arte, sistemas de escrita, diagramas, mapas, plantas (Vigotski, 1999b). O instrumento, criado ou não pelo homem, é utilizado como meio para solucionar problemas especificamente práticos, como os relacionados com o trabalho. Podemos pensar em instrumento quando nos referimos às condições materiais para desempenhar uma determinada atividade, como a de pintor, construtor, professor, transportador, eletricista, encanador, costureira. Todas essas atividades pressupõem o uso de signos ou de instrumentos mediadores, possibilitando transformações de natureza psicológica ou de natureza técnica. 
Tomando o caso do construtor, para que a construção possa efetivamente acontecer, é necessário que ele internalize o significado do conceito de planta e que tenha à mão e utilize alguns instrumentos que possam mediar a sua construção, como o esquadro, o metro de carpinteiro, o nível. A matéria-prima (tijolo, cimento, telhas, ferro, areia) e o uso de instrumentos mediadores permitem que o construtor e sua equipe de trabalho transformem a natureza no momento em que obtêm o produto do seu trabalho (construção de uma casa, por exemplo). Já a costureira, para que transforme a matéria-prima (tecido, linha, botões, zíper) em produto do seu trabalho (vestuário) necessita de elementos mediadores, tanto psicológicos como técnicos. Nesse caso, os instrumentos técnicos são, por exemplo, fita métrica (para medir), tesoura (para cortar as peças), alfinetes (para marcar e montar as peças), agulha e linha (para alinhavar), máquina (para costurar). Segundo Leontiev (1978a, p. 82) “o instrumento é, portanto, um objeto com o qual se realiza uma acção de trabalho, operações de trabalho”. 
Os signos são representados pelas palavras que representam as ferramentas de trabalho, que, como conceitos, já foram generalizadas e, por isso, transformadas em símbolos (signo internalizado). Além disso, há outros signos envolvidos nessa ação de trabalho, como os conceitos de unidades de medida de comprimento e seu respectivo sistema (sistema de conhecimentos); para a ação de costurar propriamente dita, é necessário conhecer não só o funcionamento técnico em geral como as opções técnicas da própria máquina. Um terceiro exemplo nos remete para a área da educação e nos faz refletir sobre o processo ensino-aprendizagem, que está permeado de sistemas simbólicos e de instrumentos que permitem a mediação do conhecimento. No caso específico da área de matemática, há diferentes sistemas de conhecimento sendo veiculados, tanto relacionados aos campos mais gerais como no interior deles. Os três principais campos, o aritmético, o algébrico e o geométrico, são caracterizados como sistemas de conhecimento, bem como os sistemas de numeração e conjuntos de números (conceitos de número, de número natural, de número racional, de número inteiro, de número real), equações e funções (conceito de equação e de função, tipos de equação e de função), sistemas de unidades de medidas de comprimento e de superfície (conceito de metro e metro quadrado, seus múltiplos e submúltiplos) representam sistemas específicos de cada um desses campos. Se pensarmos mais amplamente, a própria matemática caracteriza-se como um sistema de conhecimentos. 
O professor, na sua atividade de trabalho (envolvendo também estudo), e o aluno, na sua atividade de estudo, utilizam-se de signos comuns e instrumentos similares. A princípio, há signos que estão internalizados por parte do professor, fazendo parte de um sistema simbólico, os quais serão instrumentos mediadores para a aprendizagem por parte do aluno. Por outro lado, o professor vai ampliando seus conhecimentos à medida que vai tomando consciência dos sistemas na interação com os alunos no processo ensino-aprendizagem. Em relação aos instrumentos livro didático, régua, compasso, transferidor, podemos identificá-los como similares tanto na atividade do aluno como na do professor, mesmo que com objetivos diferentes. O livro didático é utilizado pelo professor para preparar suas aulas e para conduzir as situações didáticas planejadas; o aluno, por sua vez, utiliza o livro em seus estudos como um dos meios para se apropriar dos signos e respectivos sistemas. Outros instrumentos fazem parte quase que exclusivamente da atividade do professor, como é o caso do quadro, do giz e do retroprojetor. Se pensarmos no aluno, no lugar do quadro, ele utiliza caderno e, em vez do giz, utiliza caneta. 
Como vimos, tanto o signo como o instrumento têm função mediadora. Enquanto o signo é orientado internamente, ou seja, “constitui um meio da atividade interna dirigida para o controle do próprio indivíduo”, o instrumento é orientado externamente, ou seja, constitui um meio provocador de mudanças nos objetos. Ainda, o uso de signos, que caracteriza a atividade mediada, provoca mudanças nas funções psicológicas, ao passo que o uso de instrumentos “amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as novas funções podem operar” (Vigotski, 1998a, p. 73). Ainda, denomina função psicológica superior ou comportamento superior “a combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica”. 
A aprendizagem proporciona desenvolvimento mental
A atividade de estudo caracteriza-se como atividade principal na medida em que possibilita mudanças qualitativas no desenvolvimento intelectual. Segundo Leontiev (1998b), os processos de pensamento abstrato são moldados na atividade de estudo, a qual “governa as mudanças mais importantes nos processos psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da criança, em um certo estágio de seu desenvolvimento” (p.65). Assim, o processo de aprendizagem, por sua natureza intelectual, permite ativar processos psicológicos que não se desenvolveriam por si mesmos. Tais processos estão relacionados com as funções psicológicas superiores, como, por exemplo, atenção, memória, análise, síntese, abstração e generalização, as quais se desenvolvem no processo de formação de conceitos científicos (Vigotski, 1999a). 
A concepção de que a escola tem um papel fundamental para o desenvolvimento do pensamento abstrato revela que a aprendizagem ativa processos internos, principalmente quando o estudante opera em cooperação com seus companheiros (Vigotski, 1998a). Dessa forma, a aprendizagem, quando bem organizada, estimula a criação de zonas de desenvolvimento proximal, que caracteriza funções psicológicas em desenvolvimento. Para identificar o nível de desenvolvimento mental, o autor sugere que se investigue tanto o nível de desenvolvimento real, que mostra um tipo de pensamento capaz de solucionar problemas de forma independente, quanto o nível de desenvolvimento potencial, que revela um tipo de pensamento capaz de solucionar problemas com ajuda de outras pessoas. À medida que os problemas vão sendo resolvidos em cooperação com outros colegas ou com o próprio professor, que pode se constituir em novas explicações, demonstrações, pistas, as funções que estão em processo de desenvolvimento vão amadurecendo, o que possibilita a solução de problemas similares de forma independente, que exigem a colocação em prática de funções que estejam em determinado nível de desenvolvimento. Nesse estágio, o desenvolvimento potencial passa a constituir-se em um novo desenvolvimento real. Tal dinamicidade provoca a criação de novas zonas de desenvolvimento proximal, que se caracteriza como a distância que existe entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. 
Essas concepções teóricas provocam o educador no sentido de planejar situações didáticas desafiadoras que proporcionem a interação entre os participantes do processo ensino-aprendizagem de forma a atingir a zona de desenvolvimento proximal. Se, de fato, o que acontece é um processo ensino-aprendizagem, novas formas de pensamento (mais evoluídas, mais avançadas) serão geradas tanto por parte do aluno como por parte do professor, uma vez que novas zonas de desenvolvimento proximais estarão sendo criadas. 
  A concepção de que a aprendizagem pode determinar o desenvolvimento mental, ativando e desenvolvendo as funções psicológicas, remete-nos a uma questão que tem feito parte das discussões relacionadas à educação, ou seja, o que é, de fato, a aprendizagem? Como se dá esse processo? Como podemos verificar se houve aprendizagem? E ainda, a partir disso, como podemos verificar se houve desenvolvimento mental?
As reflexões em torno desses questionamentos serão feitos à luz de autores relacionados à psicologia histórico-cultural. Tomemos o exemplo do sistema de numeração decimal. Para que haja a apropriação dos conhecimentos aí envolvidos como um sistema de conhecimentos, várias funções serão colocadas em funcionamento inter-relacionando-se e influenciando-se mutuamente. Por exemplo, será preciso analisar cada situação proposta, comparar com outros sistemas de numeração, relacionar com o conhecimento anterior, abstrair os traços fundamentais e isolá-los momentaneamente dos secundários, fazer sínteses, fazer o movimento de ir do particular ao geral, do geral ao particular, enfim, combinar todas essas operações mentais na busca da apropriação dos significados compreendidos no sistema em questão. Esse processo será favorecido pela interação social proporcionada em sala de aula, incluindo o discurso de cada aluno na explicação ou defesa de suas idéias. Assim a mediação do conhecimento passa a se dar na dinamicidade das relações que se fazem no processo ensino-aprendizagem, na busca do professor e do aluno pelo entendimento, pela aprendizagem dos conhecimentos que estão sendo veiculados. 
O processo de aprendizagem ativando e desenvolvendo funções psicológicas, tais como de análise, síntese, comparação, diferenciação, abstração e generalização, permite que o aluno avance no seu desenvolvimento, atingindo novos níveis intelectuais, caracterizados como funções de uma nova zona de desenvolvimento proximal.   
Contextualização do conhecimento matemático
	Na comunicação científica de um conhecimento novo, geralmente não é levado em consideração o momento sócio-histórico no qual a pesquisa foi desenvolvida. Nesse sentido, para o leitor, existe uma desvinculação entre o que é comunicado e as reais condições materiais daquele momento histórico. Mesmo que se compreenda o conteúdo específico do que é publicado, como é o caso da matemática, não se tem conhecimento do processo que o gerou, incluindo avanços e retrocessos e, até mesmo, implicações sociais. De toda forma, mesmo que a comunicação incluísse o relato desse processo, ao ser selecionado um determinado conhecimento científico para a escola, o momento certamente já é outro e, assim, de toda a forma, ocorrerá um maior ou menor grau de descontextualização do conhecimento. 
É importante ressalvar que, mesmo no processo ensino-aprendizagem em que há a preocupação de estudar temas da sua atualidade, os participantes terão de se defrontar com essa questão uma vez que o que vai ser abordado na escola tem como referência o que já foi comunicado (de forma escrita ou falada), o que caracteriza uma certa descontextualização. De alguma forma, Chevallard (1991) refere-se a essa problemática apontando que a delimitação produz a descontextualização do saber, ou seja, sua desvinculação da rede de problemas que lhe dão sentido completo, “a ruptura do jogo intersetorial constitutivo do saber em seu movimento de criação e de realização” (p. 60).
Em educação, fala-se muito em contextualização como uma das preocupações dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Na realidade, pode-se falar em contextualização ou recontextualização (ressignificação). Uma das formas de recontextualizar o conhecimento na escola pode ser através do estudo da história da ciência, e aqui, especificamente, história da matemática. A contextualização, por sua vez, pode dar-se, por exemplo, através de investigações feitas pelos participantes do processo educativo - professor e aluno - que possam identificar e analisar os conhecimentos que estão subjacentes às práticas sociais da comunidade escolar. Ressalta-se que essas possibilidades não são únicas. Se, na escola, tivermos consciência da dinâmica descontextualização/contextualização, poderemos evidenciar outras formas alternativas de contextualizar/recontextualizar o conhecimento na interação em sala de aula. 
	Miguel (1997) discute as potencialidades pedagógicas da história da matemática mostrando que uma história da matemática pedagogicamente orientada, que se caracteriza como uma história viva, humana, esclarecedora e dinâmica, pode constituir-se como referência para uma prática pedagógica problematizadora. Também, D’Ambrósio (1996, p. 10), ao discutir a história da matemática e educação, diz que uma das finalidades principais da história da matemática, para alunos, professores, pais e público em geral, é a de “situar a matemática como uma manifestação cultural de todos os povos em todos os tempos, (...)”, além de “mostrar que a matemática que se estuda nas escolas é uma das muitas formas de matemática desenvolvidas pela humanidade”. Com essas concepções, os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam a história da matemática como um “instrumento de resgate da própria identidade cultural”. Além disso, pode constituir-se como fonte de esclarecimento de idéias matemáticas para o aluno, respondendo os seus questionamentos contribuindo, assim, para uma análise mais crítica do conhecimento (Brasil, 1997). Pires (2000, p. 163) sugere que uma das metodologias para a recontextualização da matemática envolve “o problema histórico que deu origem a um dado conceito”. Para Poblete, Guzmán e Méndez (1996), a contextualização do conhecimento matemático envolve o conhecimento das representações dos estudantes sobre um determinado conhecimento e do significado de suas concepções e modo como os colocam em prática. 
	 Outra forma de contextualização se refere à verificação do modo como o conhecimento matemático está sendo utilizado em práticas sociais, principalmente nas comunidades em que as escolas estão inseridas. Poder-se-ia, juntamente com os alunos, fazer um estudo envolvendo algumas profissões nas quais os conceitos matemáticos são utilizados, analisando para que e como são utilizados. 
	Na escola, juntamente com os professores, é importante que se discutam outras formas de contextualização, que possam contribuir para a compreensão da dialética que está subjacente ao conhecimento, ou seja, a matemática como objeto de conhecimento e a matemática como ferramenta (Douady, 1996).   
Clareza de objetivos nas atividades propostas
	Nos diferentes níveis de ensino, são definidos objetivos que possam nortear a elaboração, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de cada curso, quer sejam da educação básica, quer sejam da educação superior. Subjacentes a essas definições emergem as concepções de educação, de ciência, de aprendizagem, enfim, a visão de mundo das pessoas envolvidas nesse processo. 
	Levando em consideração o plano político pedagógico da escola, os professores definem os objetivos das propostas de cada área. No caso específico da área de educação matemática - disciplina de matemática - no ensino fundamental, a consciência que se tem das dificuldades que os estudantes apresentam para apropriar-se dos sistemas de conhecimento exigem, além da definição, a clareza de objetivos no processo ensino-aprendizagem.
	Nesse sentido, Perrenoud (2000) refere-se aos objetivos como um dos elementos que intervêm no planejamento didático, na análise das situações e atividades desenvolvidas e na avaliação da própria aprendizagem. 
	Vasconcellos (2000) traz uma contribuição que vem ao encontro dessas idéias ao falar da dimensão teleológica da educação, ou seja, da sua intencionalidade. Afirma que “o educador deve ter clareza dos objetivos que pretende atingir com seu trabalho”, mostrando que “um objetivo bem formulado ajuda na elaboração da estratégia de ação, além de servir de critério para se saber em que medida foi alcançado” (p.60).
Domínio das idéias fundamentais da matemática
Como um sistema de conhecimentos matemáticos compõe-se de um conjunto de conceitos relacionados entre si, tendo esse sistema relação com outros sistemas, existem algumas idéias consideradas essenciais para a sua apropriação.
No processo ensino-aprendizagem, quando estamos tratando de um sistema matemático, por exemplo, a primeira idéia que deveria estar clara para o professor para que faça seu planejamento inicial se refere à compreensão do significado da palavra sistema.
Quanto ao aluno, essa compreensão vai tomando forma à medida que ele vai compreendendo as relações que existem entre os conceitos que formam o sistema. Assim, por exemplo, a apropriação do significado do conceito de decímetro envolve a compreensão da sua relação com o metro e com as demais unidades que compõem o sistema de unidades de medida de comprimento. A compreensão de tais relações é que permite ao aluno fazer uma síntese (Vigotski, 1999a), que envolve a compreensão da própria base e faz com que o conjunto de ordens decimais forme o sistema. Por outro lado, estabelecendo relação com o sistema de numeração decimal, tem-se o metro como uma unidade particular. Dessa forma, o próprio sistema de unidades de medida de comprimento pode ser considerado como um sistema particular do sistema de numeração decimal, o que se caracteriza como uma nova síntese em termos de conhecimento.
Nesse sentido, a compreensão das diferentes idéias que estão subjacentes a um conceito e ao seu respectivo sistema é determinante para a apropriação do significado dos conceitos científicos.
Essa discussão teórica pode contribuir para o avanço da área de educação matemática, tanto para a reflexão sobre os princípios que estão sendo levados em consideração em cada escola como para propostas pedagógicas elaboradas com base na  definição ou redefinição de seus princípios. 
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