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Tratando-se de educação, o processo de humanização, com base nos princípios da Teoria 

Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade, concretiza-se por meio do processo de 

apropriação do conhecimento construído historicamente. Com isso, há a necessidade da 

organização da educação institucionalizada, da escolha dos conteúdos e do planejamento de 

atividades de ensino que possibilitem aos sujeitos estar em atividade. O Clube de 

Matemática surge, nesse contexto, como um espaço de aprendizagem organizado para 

crianças nos anos iniciais. Situações desencadeadoras de aprendizagem (SDA) foram 

elaboradas na busca de situações que promovessem a partilha de diferentes saberes, de 

forma coletiva, mediados por um conteúdo. Os nexos conceituais algébricos foram 

escolhidos como objeto de estudo dos sujeitos nas SDA. Deste modo, realizamos um 

experimento didático, assumido como metodologia de pesquisa, com 12 crianças do 5º ano 

do Ensino Fundamental, de uma escola municipal de Goiânia, com o intuito de evidenciar 

indícios de apropriação dos nexos conceituais da álgebra simbólica. Buscamos compreender 

o nosso objeto de pesquisa mediante as manifestações orais e escritas dos estudantes e as 

suas ações, durante o processo de ensino e aprendizagem do Clube de Matemática. A 

obtenção dos dados empíricos se deu por meio de gravações audiovisuais, observação, 

diário de campo, folha de registro e roda de conversa. O software webQDA foi tomado 

como mais um recurso metodológico para auxiliar na análise e organização dos dados 

qualitativos. Assumimos o conceito de unidades de análise, proposto por Vigotski, para 

apreender o objeto de pesquisa, a saber: as ações e reflexões coletivas no espaço de 

aprendizagem; a ludicidade como característica na organização das SDA; os indícios de 

apropriação dos nexos conceituais da álgebra simbólica. De forma conclusiva, 

depreendemos que as crianças apresentaram indícios de apropriação de nexos conceituais 

algébricos, em um processo que perfez da necessidade de representação de uma linguagem 

algébrica simbólica para o início de um processo de generalização. Contudo, o produto 

desse processo constituiu-se em uma organização de ensino composto por movimentos 

regulares, do particular ao geral, que valorizou, de certa forma, aos processos de 

generalização e abstração pautados no empirismo.  
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