
RESUMO 
 
 
Esta pesquisa tem o objetivo de compreender a transformação dos 
motivos para a atividade de estudo dos alunos no Clube de Matemática 
em busca da resposta de nosso problema: qual o movimento dos motivos 
para a atividade de estudo dos alunos em relação ao conhecimento 
matemático? Tomar ciência desse processo se torna relevante em um 
espaço em que a organização do ensino em matemática pode ser mais um 
dos fatores que contribuem para o processo de humanização dos sujeitos 
envolvidos na díade ensino-aprendizagem. O modelo de educação vigente 
tem se demonstrado ineficiente para emancipação das crianças mantendo 
as condições de alienação desenvolvida no percurso histórico, decorrente 
do sistema econômico que vivemos. Pensar em uma educação 
humanizadora, isto é, capaz de humanizar a criança e superar a alienação 
presente na educação capitalista; implica em pensar em um modo de 
organizar o ensino no qual os sujeitos sejam participantes do processo de 
aprendizagem. O Clube de Matemática é um projeto que representa um 
exemplo desse modo de organização. Nesse viés, levamos em 
consideração três pilares: o trabalho colaborativo, a situação-problema 
(desencadeadora da aprendizagem) e o caráter lúdico. Baseados na teoria 
histórico-cultural e na teoria da atividade, com fundamentos no 
materialismo histórico-dialético, realizamos nossa pesquisa com um grupo 
de doze crianças durante o desenvolvimento de um Clube de Matemática 
em uma escola municipal de Goiânia. O experimento didático foi a 
metodologia de pesquisa utilizada nessa investigação. Nossos 
instrumentos de pesquisa buscaram explicitar os motivos das crianças em 
todo o momento do projeto. Os desdobramentos da pesquisa foram a 
comprovação da importância do trabalho colaborativo no 
desenvolvimento humano e o papel da atividade lúdica na aprendizagem 
das crianças.  
Ademais, evidenciamos o Clube de Matemática como modelo de 

organização de ensino capaz de colocar os sujeitos em movimento, em 

direção a transformação dos motivos para a atividade de estudo. 
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