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RESUMO 

 

 

SILVA, M. M. Estágio Supervisionado: o planejamento compartilhado como organizador 

da atividade docente. Dissertação - Mestrado em Educação Ciências e Matemática da 

Universidade Estadual de Goiás. Goiânia, 2014. 

 

 

Nesta pesquisa discutimos as possibilidades de transformação da realidade posta para o estágio 

supervisionado de professores de matemática. As contribuições de Vigotski, Leontiev, Davidov, 

Libâneo e Moura foram substanciais para a apreensão do fenômeno investigado.  Alicerçamo-

nos em pressupostos da teoria histórico-cultural, teoria da atividade e teoria do ensino 

desenvolvimental, além de princípios teórico-metodológicos das Atividades Orientadoras de 

Ensino. Esta investigação foi organizada com base em uma investigação bibliográfico-

conceitual, na qual analisamos o planejamento compartilhado como o próprio organizador do 

ensino, e numa investigação didático-experimental em que criamos as condições para a análise 

do processo de formação docente por intermédio de um experimento formativo. O planejamento 

compartilhado das ações dos professores em formação foi entendido tal como propõem Leontiev, 

e defendido como meio para promover melhoria na formação docente por intermédio da 

organização de ensino.  A investigação se deu numa IES goiana onde os sujeitos partícipes eram 

professores em formação matriculados na disciplina de estágio supervisionado ofertada no 

último ano da licenciatura. Os resultados obtidos nos conduziram à necessidade de uma 

organização da aprendizagem da docência que consinta a vivência do planejamento coletivo de 

atividades de ensino, permita a reflexão das ações tomadas, viabilize a superação da alienação do 

processo formativo e possibilite a criação de um espaço de produção do conhecimento.  

Reiteramos a convicção de que os processos formativos docentes devem estar mergulhados no 

desenvolvimento de ações mentais individuais que partam do coletivo, já que ações imediatistas 

podem aumentar a extensão individual formativa.   

PALAVRAS-CHAVE: Estágio supervisionado; Planejamento compartilhado; Formação inicial, 

Professor de matemática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, M. M. Supervised Internship: the shared planning and organizing the teaching 

activity Dissertação - Mestrado em Educação Ciências e Matemática da Universidade Estadual 

de Goiás. Goiânia, 2014. 

 

In this research it is discussed the possibilities of changing the reality set for supervised 

internship of mathematics teachers. The contributions of Vigotski, Leontiev, Davidov, Libâneo 

and Moura were substantial for the apprehension of the investigated phenomenon. It was based 

on assumptions of the cultural-historical ,the activity and the developmental learning theories, 

besides the methodological -theoretical principles of the Guiding Teaching Activities This 

investigation was organized based on a conceptual- bibliographic research, in which was 

analyzed the shared planning as the organizer of teaching itself, and on a didactic and 

experimental investigation through which conditions were created for the analysis of the teacher 

education process by means of a training experiment. The shared planning of teachers´ actions in 

training was perceived as proposed by Leontiev, and defended as a means to promote 

improvement in teachers´ education through the   teaching organization. The research took place 

in a university in Goiás where the participants were graduating teachers enrolled in the discipline 

of supervised internship offered in the last year of their major. The results led to the need of a 

teachers` learning organization which consents the experience of collective planning of teaching 

activities, allowing the reflection of actions taken, making possible the overcoming of alienation 

from the educational process and enabling the creation of a space of knowledge production. 

Reiterating the conviction that, teachers´ formative processes must be immersed in the 

development of individual mental actions that depart from the collective, as shortsighted actions 

may increase the individual formative extension. 

Keywords: supervised internship; shared planning; initial training; math teacher. 
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O SENHOR pôs os meus pés sobre uma rocha, 
Firmou os meus passos, 

E pôs um novo cântico na minha boca, 
Bem-aventurado o homem que faz DELE a sua confiança. 

E lembro muito bem de onde ELE me tirou. 
Um projeto falido, que ELE investiu, 

A construção da minha história ELE assumiu, 
Na galeria dos vencedores, 

Reservou pra mim um lugar, 
                                                         Vitórias e conquistas me fez alcançar. 

 

                                             Canção – O Maior Troféu (Damares) 



 

LIMIAR DE INSTANTES: A PROCURA POR UM MODO DE CRIAR O ATO 

EDUCATIVO 

 

 

Existe, no círculo fechado do diário do tempo e na infinita corrente das horas 

claras e escuras, uma hora, a mais nebulosa e indefinida, o limiar inapreensível 

entre a noite e o dia. Antes do amanhecer, há uma hora em que já é manhã, mas 

ainda é noite. Não há nada mais misterioso e incompreensível, mais enigmático e 

obscuro que essa passagem estranha da noite para o dia. A manhã chegou, mas 

ainda é noite: a manhã parece estar mergulhada na noite esparramada ao redor, parece 

nadar na noite. Nessa hora que dura, quem sabe, apenas uma fração insignificante do 

segundo, tudo, todos os objetos e rostos, parecem ter duas existências diferentes ou 

uma existência dupla, noturna e diária, na manhã e na noite. Nessa hora, o tempo 

torna-se instável e parece ser um aguaçal que ameaça desabafar. A cobertura precária do 

tempo parece desfiar pelas linhas, desfaz-se. A inexpressividade do mistério aflito e 

incomum dessa hora assusta. Tudo, assim como a manhã, está imerso na noite que 

se apresenta e se evidencia por trás da linha da penumbra. Nessa hora, quando tudo é 

instável, obscuro e inseguro, não há sombras no sentido comum dessa palavra: reflexos 

escuros de objetos iluminados lançados no chão. Mas tudo se apresenta como sombra, 

tudo tem o seu lado noturno. Essa é a hora mais aflita e mística; a hora do desabar do 

tempo e de rasgar sua cobertura precária; a hora de desnudamento do abismo 

noturno sobre o qual se ergueu o mundo diurno; a hora da noite e do dia 

(VIGOTSKI,
2
 1998, p. 323, grifos nossos). 

 

Por que escolhemos essa epígrafe que é um recorte do trabalho monográfico de final de 

curso de Vigotski na Universidade Chaniavski sobre a tragédia Hamlet, de Shakespeare? Porque 

acreditamos que ela se casa com os momentos e contextos desnudados ao longo desta pesquisa, 

dos quais quisemos apreender o tornar-se professor. Esses momentos configuraram-se como os 

instantes antes do amanhecer, quando ainda se sussurra a manhã chegou, mas ainda é noite, 

minutos que não são notados aos despercebidos, mas que podem ser captados por aqueles que 

agem com o objetivo de impactar o outro. Essa seria a força de impacto usada para construir um 

modo de impulsionar os professores em formação a ―se inventarem como professores‖ e, nesse 

movimento, criarem o ato educativo, por mais que o incomum dessa hora assuste. 

Fazer pesquisa sobre o processo de aprendizagem docente é tentar captar o momento: 

quando o sujeito, ainda aprendente, começa a ser professor: momento fugaz, efêmero como a 

hora da noite e do dia, instante que faz parte de uma busca momentânea de apreensão, como se 

fosse possível, em minutos, captar o movimento do pensamento sujeito.  

Queríamos ir além do evidente: processo de formação de professores como cenário opaco 

para as ações pedagógicas que acontecem na realidade educativa, como elemento que se faz 

presente, mas que não dá vida à atividade de ensino e aprendizagem. Desejávamos presenciar o 

                                                           
2
O nome desse autor é encontrado com diferentes grafias (i/i; y/y; y/i; i/ii), a depender da tradução realizada de sua 

obra. Respeitaremos a grafia da obra quando estivermos fazendo referência direta a uma delas e utilizaremos a grafia 

i/i quando falarmos sobre o autor. 



 

misterioso e incompreensível, enigmática e obscura passagem estranha da noite para o dia, 

ou seja, ao contrário do que se acredita que o professor em formação, ao final do seu curso, 

torna-se professor por um processo natural que não precisa ser organizado intencionalmente. 

Com a mesma certeza de que ao Sol se pôr e sobrevir a noite isso ocorreria, almejamos 

apreender os momentos que advêm dessa passagem. Essa apreensão viria com a possibilidade de 

eles (professores em formação) compreenderem seus papéis como organizadores do ensino rumo 

ao desenvolvimento teórico seus e dos alunos, com base nos conhecimentos da teoria histórico-

cultural. Assim as questões relacionadas à apropriação desse conhecimento que, por sua vez, 

deveriam ser o objeto central da atividade pedagógica, por serem objetos históricos da atividade 

de aprendizagem escolar, não seriam esquecidas no movimento de transformação histórica da 

prática docente.   

A busca foi pela construção de um processo de aprendizagem da docência que assuma a 

educação como atividade imprescindível para tornar o homem humano no sentido atribuído por 

Leontiev, qual seja, considerar que, em cada conceito,
3
 está encarnado o processo histórico de 

sua produção (CEDRO, MORAES e ROSA, 2010). A educação como atividade nos permitiu 

compreender a relação dialética entre as atividades de ensino e as de aprendizagem que 

compõem a atividade pedagógica. Era preciso ver que, apesar de diferentes, havia uma interação, 

como se existisse uma hora em que já é manhã, mais ainda é noite, pois são interconexas, 

como se revelassem duas existências diferentes ou uma existência dupla, noturna e diária, 

na manhã e na noite. 

Preocupava-nos o fato de que, nas atividades pedagógicas que seriam intencionalmente 

organizadas, se fizesse presente a atividade humana saturada de conteúdos e conceitos que se 

constituem como objetos de trabalho docente. Nessa direção, teríamos que inquirir se a história e 

a historicidade dos conceitos, as necessidades humanas que os determinaram, o movimento 

histórico que os originou, a analogia desse movimento com a coerente coordenação dos próprios 

conceitos habitualmente priorizada no ambiente de formação docente e, consequentemente, no 

escolar, permitiria explicitar tal impregnação da atividade humana. O resultado de tais 

investigações constituiria subsídios para a atividade desse futuro professor ao oferecer elementos 

sobre o movimento lógico-histórico dos conceitos que favoreceriam sua atividade no processo de 

organização do ensino. 

Pretendíamos criar possibilidades para que os professores em formação compreendessem 

as diferentes atividades que compõem a atividade pedagógica que é tanto teórica quanto prática, 

da mesma forma como a manhã, está imersa na noite. Essa ação tem, pois, como objeto a 

                                                           
3
Conceito aqui deve ser apreendido como o processo mental que o sujeito desenvolve para concluir analogias 

próprias  de uma relação abstrata. 



 

transformação dos indivíduos no processo de apropriação dos conhecimentos e saberes. Por meio 

dela se institui a necessidade do homem de se apropriar dos domínios produzidos por sua cultura 

como meio de tornar-se humano. 

Esta almejada concepção de educação e de aprendizagem da docência colocava um 

desafio: a organização do ensino. Dessa forma, competia aos professores em formação 

organizarem o ensino levando em consideração que os conhecimentos ordenados historicamente 

pela humanidade pudessem ser apropriados pelos sujeitos e, dessa maneira, humanizar os alunos 

imersos em seu próprio processo de humanização. 

Acreditávamos que a forma de organização do ensino proposta – como processo capaz de 

desencadear algo tão complexo como a humanização do homem - não seria um quadro tão 

simples de se delinear. Tínhamos consciência da necessidade de elementos teóricos que nos 

possibilitassem entender o espaço de aprendizagem escolhido – o estágio supervisionado -  como 

cenário investigativo, como disciplina elementar da formação do professor, como lócus de 

efetiva transição do sujeito de aluno a professor, de homem a humano (CARMO, 1997; DIAS, 

2007; PIMENTA, 1995; 2004). E que nesse espaço pudéssemos fazer uso do planejamento 

coletivo como o próprio organizador da atividade pedagógica. 

Questionamos o fato de que a concepção existente acerca do papel do estágio na 

formação do professor ser extremamente relevante. Para haver transformação de concepções que, 

neste caso, também se referiam às formas de se organizar o ensino, fazia-se necessária a 

mudança do entendimento das práticas pedagógicas. Para isso, contamos com mudanças na 

própria formação desse sujeito que, para ocorrerem, requerem modificação de representações 

(VIEIRA, 1995). Essa era a realidade primeira a adentrar no círculo fechado do diário do 

tempo e na infinita corrente das horas claras e escuras, uma hora, a mais nebulosa e 

indefinida, o limiar inapreensível entre a noite o dia. Esse entendimento subentendia 

abandonar o Estágio calcado no ―praticismo‖ para que, quando emergíssemos, o primeiro ponto 

a ser visto fosse a possibilidade de tornar mais humano o processo formativo do qual fazíamos 

parte.  

O processo humanizador ou alienante que possuía o professor como sujeito 

imprescindível do processo educativo, tem como função elementar, conexa diretamente à 

atividade dos alunos, a organização do ensino. Caberia a ele organizar o ensino tendo em vista 

que os conhecimentos elaborados pela humanidade possam ser apropriados pelos indivíduos 

(CEDRO, 2008). No desenrolar do processo educativo, esses indivíduos, segundo Davidov 

(1988), além de conhecimento, assimilam capacidades nascidas historicamente de acordo com a 

formação da consciência e do pensamento teórico do sujeito. O processo educativo capaz de 



 

colocar o sujeito em atividade também possibilita a gênese do desenvolvimento psicológico. 

Como coloca Rubinstein (1978), o nascer desse desenvolvimento coaduna com a ideia de que 

todo processo mental é, por sua composição, uma obra norteada em busca da solução de uma 

definida tarefa ou problema. 

Esse desenvolvimento psicológico, ―para sofrer as dores de parto‖, requer que 

acreditemos na superação de práticas pedagógicas e nas formas de organização de ensino que 

redundem em modelos de formação docente desconexos das realidades postas nas escolas. As 

mencionadas práticas somente se efetivam quando são compreendidos os motivos e as 

necessidades presentes no contexto histórico que as geraram. No entanto, se não elaborarmos 

conjuntos de ações e operações que nos conduzam concretamente a esse processo criador de 

formas de organização do ensino, invariavelmente ocorrerá um grande risco de propormos 

superações que, na verdade, seriam ―pseudo-superações‖. Estas representariam apenas uma fina 

camada de verniz aplicada na madeira esmaecida, por curto período de tempo e, mesmo dando 

brilho e beleza, esconderiam a fragilidade da essência do interior da formação inicial docente. 

Ou seja, seria nada menos que momentos formativos, modismos passíveis de antever a hora do 

desabar do tempo e de rasgar sua cobertura precária; a hora de desnudamento do abismo 

noturno sobre o qual se ergueu o mundo diurno. 

Primordialmente, por causa da problemática em torno da formação inicial do professor de 

matemática nesse espaço específico de aprendizagem — o estágio supervisionado —, buscamos 

na Teoria Histórica Cultural fundamentação teórica para compreender as dinâmicas e os 

conflitos que convergem na atual organização docente para a formação desse professor e, 

consequentemente, para o ensino de matemática. Esse modelo, mesmo na contramão de sua 

eficácia, é repetido década após década nos cursos de licenciatura de nosso país, como se 

existisse certo consentimento dissimulado das políticas de formação inicial, tendo em vista não 

serem discutidas suas estruturas (DINIZ-PEREIRA, 2006; FREITAS, 2007; PIMENTA; 

LISITA, 2004). 

Tivemos o propósito de compreender essa problemática e discutir tais estruturas com o 

objetivo de superá-las. Vendo-nos confrontados por inúmeras contradições decorrentes da 

dissociação entre a forma de organização do ensino docente desenvolvido na universidade e o 

processo de aprendizagem da docência com suas consequentes atividades de ensino e 

aprendizagem, enxergamos a possibilidade de questionar e romper os limites dessas mesmas 

contradições. Para tanto, tomamos por base as pressuposições teórico-metodológicas da pesquisa 

histórico-cultural (VIGOTSKI, 2008; DAVIDOV, 1988, 1999b; LEONTIEV, 1978, 2001).  



 

A discussão acerca dos problemas que envolvem a ―organização do ensino e sua relação 

com a aprendizagem da docência‖ em nosso próprio contexto de trabalho, certamente nos 

potencializaram processos de ressignificação das práticas culturais em relação a nossa própria 

formação e atuação profissional. O movimento em que o desenvolvimento desta pesquisa nos 

colocou, permitiu-nos observar um aspecto fundamental: a escola pode realmente auxiliar na 

constituição de uma educação que preencha os sujeitos de necessidades humanas, mas não 

quaisquer necessidades, e sim as humanizadoras. Isto reside no compromisso de garantir que as 

novas gerações se apropriem dos conhecimentos científicos edificados ao longo da história 

humana (MOURA, 2010; CEDRO, 2008).  

Entre tantos problemas a serem geridos durante um processo de investigação científica, 

salientamos outro: pesquisas de cunho científico têm como tarefa explicitar os métodos 

utilizados, tidos como válidos dentro do campo no qual se enquadram e, eventualmente, lhes 

conferem alguma certeza quanto aos resultados. Mas o que é ‗possuir um método‘, o que é ‗agir 

com rigorosidade metódica´? De acordo com Azanha (1992, p. 180), 

 

Ter um método, nesses termos, significa apenas a indicação de que se exibe, na ação, 

um estilo que permite distinguir essa ação de outra que seja aleatória. [...] Nessas 

condições, a elucidação do significado dessa expressão, somente pode ocorrer no 

âmbito de uma prática, porque apenas os demais parceiros dessa prática é que poderão 

avaliar uma ação quanto à sua correção no seguimento de um dado método ou regra. 

[...] As expressões ‗seguir um método‘ e ‗seguir uma regra‘ requerem, para a elucidação 

de seus significados a referência a uma prática, que é essencialmente social. 

 

Depreendemos desses apontamentos que seguir um método ou agir dentro de um rigor 

metódico são ações relativas a um estilo referendado por um coletivo que lhe confere significado 

e valor. Por isso, relaciona-se a certa apropriação desse estilo que, por sua vez, se relaciona à 

apreensão de sistemas conceituais. Produzir ciência diz mais respeito a apreender um quê fazer e 

menos a seguir regras pré-determinadas. Assim, relativizamos o entendimento que Severino 

(2001, p. 121) tem de método científico: ―conjunto de procedimentos lógicos e de técnicas 

operacionais que permitem ao cientista descobrir as relações causais constantes que existem 

entre fenômenos.‖ 

Ante o exposto, ousamos dizer que concebemos método dentro de uma relação dialética 

entre os procedimentos e a liberdade de criação concedida a todo pesquisador: dialética e relativa 

- relativa às possibilidades lógicas de um vir a ser, um dinâmico devir, uma possibilidade 

(AZANHA, 1992).  Sob essa ótica, toda investigação científica tem por objetivo apreender a 

realidade em si contida, mesmo que metamorfoseada em alguns fenômenos particulares, como a 

formação inicial de professores de matemática. Seja qual for a particularidade, está presa a 



 

questões temporais, aos instantes únicos e históricos presentes que dominam e guiam de modo 

marcante nossas ações. 

Para compreender esse instante particular da vida real, fizemos uso do método histórico 

dialético de Marx. Buscamos acompanhar o processo de desenvolvimento do objeto de pesquisa 

e abranger seu movimento tomando por base sua historicidade. Como afirma Vigotski 

reportando-se ao método dialético, "é somente em movimento que um corpo mostra o que é" 

(VIGOTSKI, 1987, p.86).  

Como procedimento metodológico, isso implicou criar condições de pesquisa que nos 

permitissem analisar o processo de desenvolvimento de nosso objeto de estudo. Essa opção 

exigiu que seguíssemos proximamente as ações realizadas pelos sujeitos da investigação e 

também uma permanência em campo por um período de tempo que permitisse compreender a 

gênese e o desenvolvimento do fenômeno estudado. Essas condições de pesquisa se efetivaram 

na realização de um Experimento Formativo com os futuros professores - sujeitos de nossa 

pesquisa -, de fevereiro a novembro de 2013. Nesse período, planejamos e replanejamos, de 

forma compartilhada, conjuntos de atividades de ensino planejados intencionalmente o que, 

doravante, chamaremos de CAEPI, e os desenvolvemos em um colégio estadual da cidade de 

Quirinópolis - Goiás. As referidas atividades de ensino foram realizadas em uma segunda série 

do Ensino Médio. 

No desenrolar dessas ações, consideramos que não seria suficiente apresentar ou 

descrever o objeto e a realidade pesquisada. A superação das relações cotidianas na pesquisa 

educacional exigiu a avaliação do objeto em suas multíplices determinações. De acordo com 

Vigotski (1987), isso constitui esclarecer o fenômeno, procurar abarcar suas bases dinâmico-

causais, bem como focalizar sua procedência e sua essência. 

No caso desta investigação, cujo objeto consiste na forma de organizar a atividade 

pedagógica, foi preciso investigar as ações dos futuros professores, não apenas de maneira 

descritiva, mas fundamentalmente no sentido de compreender a origem de suas ações, os 

motivos da atividade e quais os sentidos a ela atribuídos. Foi necessário investigar não apenas 

quais eram as ações em curso que demonstravam a apropriação do planejamento como 

organizador do ensino, mas também o que impulsionou tais ações, quais eram suas significações 

sociais e os sentidos pessoais conferidos. 

   Dentro dessa orientação, nosso objetivo geral foi investigar, durante o estágio 

supervisionado, as ações docentes que indicavam uma apropriação do planejamento como 

organizador da atividade pedagógica, tendo como base teórica os pressupostos da teoria histórico 

cultural. Procuramos perceber de que forma os sistemas de atividade de aprendizagem da 



 

docência num universo de compartilhamento possibilitariam uma proposta de superação das 

condições formativas postas. Para mais claramente orientar a discussão dos dados e a construção 

da argumentação, formulamos a seguinte questão norteadora: que ações dos professores de 

matemática em formação revelam a compreensão do planejamento como organizador da 

atividade pedagógica, tendo por base a teoria histórico-cultural? 

Levamos em consideração que apenas o objetivo e a pergunta de pesquisa bem 

delineados dentro de um ponto de vista teórico adotado não são suficientes para dar corpus ao 

debate acerca de formação inicial de professores de matemática como pretendido. A pesquisa 

nesse contexto teórico só tem sentido se o pesquisador encontrar-se em atividade quando 

estabelece suas ações de forma intencional e conscienciosa procurando descobrir procedimentos 

teórico-metodológicos que consintam esclarecer suas inquisições a respeito do objeto 

pesquisado.  

Dessa forma, a disposição das ações que permitiram objetivar nossos motivos de 

investigação provocou a seleção de algumas ferramentas de obtenção de dados que viabilizariam 

nossa condução: gravações audiovisuais de todos os encontros do experimento formativo e os 

resumos expandidos (relatórios escritos individualmente pelos professores em formação ao final 

do experimento). Obviamente, a ferramenta não possui como particularidade essencial a 

probabilidade de esclarecer o fenômeno. O que consente a aclaração é o processo teórico de 

análise e síntese dos dados adquiridos por meio dessas ferramentas. Em nosso estudo, esse 

processo foi realizado com base nas categorias de análise que surgiram dos episódios de ensino. 

Como resposta à problemática presente nesta investigação, intencionamos apresentar 

indicadores do processo de formação dos futuros professores de matemática que admitam 

explicitar elementos norteadores para a organização do ensino pelos formadores desses 

profissionais. Essa disposição de ensino foi feita na direção de uma práxis docente responsável 

por organizar atividades de ensino favoráveis ao desenvolvimento de um desejo por estudar, uma 

vez que esse não é um estímulo natural, mas estabelecido historicamente. Instalar o desejo por 

estudar é essencialmente um cargo educativo que, infelizmente, vem sendo desvalorizado por 

grande parte dos professores. 

   A presente investigação encontra-se organizada em seis capítulos, nos quais 

registramos as seguintes intenções: demonstrar o caminho percorrido, bem como suas 

potencialidades para evidenciar o modo como o sujeito se constitui professor e se apropria do 

planejamento compartilhado de ações como organizador factível de suas atividades de ensino e, 

consequentemente, seu ensino. 



 

No primeiro capítulo, de caráter introdutório, apresentamos o movimento que dirige a 

discussão da situação crítica do problema de pesquisa. Este resultou de nossa atividade principal 

— a docência — e da consequente necessidade de explicação e organização da aprendizagem da 

docência em um Estágio Supervisionado que se configura em um universo de compartilhamento. 

No segundo capítulo demonstramos um movimento que parte das especificidades do 

conceito de trabalho posto por Marx, para as singularidades do trabalho docente. Para compor 

esse movimento iniciamos com o conceito de trabalho como categoria marxiana de diferenciação 

humana. Permitimos que isto nos conduzisse à análise do trabalho docente e suas 

particularidades. Posteriormente, fizemos a nossa sugestão de superação para a realidade acerca 

do trabalho docente discutido ao longo do capítulo. Tal sugestão está assentada numa proposta 

de educação humanizadora que abarcamos no final deste capítulo. 

Ao delinear esta proposta, usamos como lastro a teoria histórico-cultural elaborada por 

Vigotski para explicar a formação e o desenvolvimento da mente humana e que tem como uma 

de suas teses a existência de uma relação, uma íntima conexão entre a atividade humana interna e 

a atividade humana externa. 

Também nos alicerçamos na teoria do ensino desenvolvimental elaborada por Davidov. 

Esta se baseia na premissa de que, para entrar em atividade de aprendizagem, é necessária a 

presença de um motivo como condição interna do aluno. Daí surge um pressuposto desta 

pesquisa: os estagiários que se encontram em situação de não-aquisição da capacidade de 

organizarem seu ensino e, consequentemente, sua docência podem estar sem condição interna 

importante para a aprendizagem, qual seja, o motivo para se tornarem professores.  

A elaboração dos CAEPI com os futuros professores também foi discutida nesse capítulo 

e se baseou no conceito de Atividade (LEONTIEV, 1978), nas bases do Ensino 

Desenvolvimental de Davidov (1988) e na Atividade Orientadora de Ensino (AOE) proposta por 

Moura (1992, 1996, 2001).  

Em se tratando de uma investigação aportada na proposta de organização do ensino de 

matemática como objeto de estudo, consideramos conveniente, no terceiro capítulo, tecer 

algumas discussões acerca da formação de professores de matemática. Assim procedemos por 

acreditar que esse fazer possui percursos e percalços formativos. Para delineá-los, abordamos as 

licenciaturas em seu aporte legislativo, passando pela história da licenciatura de matemática até 

os embates existentes e existenciais que as permeiam. Posteriormente, caracterizamos o estágio 

como um espaço de aprendizagem ―da‖ e ―para a‖ docência. Por último, mas não menos 

importante, discutimos a bibliografia que subsidia os temas planejamento e compartilhamento de 

ações, como também a necessidade de ver o planejamento como atividade. 



 

Na construção do quarto capítulo ancoramo-nos no método histórico-dialético para 

descrever os recursos metodológicos e permitir que o objeto de estudo em questão pudesse ser 

compreendido mais profundamente em sua totalidade e em seu movimento histórico. Baseamo-

nos em pressupostos do referido método e trouxemos a definição dos sujeitos e a seleção de 

instrumentos de pesquisa, os quais foram efetivados ao longo do processo, à medida que se 

desenvolvia o experimento formativo. Este se concretizou com uma turma de Licenciatura em 

Matemática da UEG (Universidade Estadual de Goiás), Campus de Quirinópolis, mais 

especificadamente no acompanhamento por um período de nove meses, durante as aulas de 

Estágio Supervisionado. Nesse capítulo colocamos em posição nuclear o movimento de 

organização do experimento formativo e a forma de apresentação dos dados obtidos por 

intermédio das unidades de análise. 

No quinto capítulo ocupamo-nos com a análise dos dados obtidos, ou seja, o 

desenvolvimento das unidades de análise por meio de episódios de ensino, suas cenas e 

subsequentes flashes. Apoiados na ideia de episódios e cenas (MOURA, 2000; MORAES, 2008; 

DIAS, 2007; CEDRO, 2008), selecionamos circunstâncias em que as mediações perpetradas em 

situação coletiva demonstrassem, posteriormente, serem apropriadas pelos professores em seus 

discursos e planos de ação. Na tentativa de identificar as mudanças ocorridas que conduziram os 

professores em formação à desejada transformação ao longo do processo, idealizamos três 

categorias de análise:  1ª - a assunção do compartilhamento como elemento gerador do 

desenvolvimento de ações mentais individuais; 2ª -  o planejamento como meio de satisfação da 

necessidade de organizar o ensino de matemática; 3ª- estágio supervisionado: um dos espaços 

de constituição da práxis docente. 

Finalizando, tecemos considerações atinentes à viabilidade da proposta de aprendizagem 

da docência em atividades de formação em um espaço privilegiado: o estágio supervisionado 

dentro de um universo de compartilhamento de atividades de ensino. 

  



 

AS SINGULARIDADES DO TRABALHO DOCENTE: UMA VISÃO DESDE A TEORIA 

HISTÓRICO-CULTURAL 

 

  

O presente capítulo estabelece um diálogo entre o conceito de trabalho proposto por Marx 

e sua consequente influência na compreensão da ideia de trabalho docente dentro de um viés 

histórico-cultural. As referidas considerações visam contribuir para o campo teórico-prático da 

formação de professores na perspectiva da atividade.  

A aproximação aqui proposta é resultado de um estudo bibliográfico de referenciais 

teórico-metodológicos de autores, como: Vigotski, Leontiev, Davidov, Libâneo e Moura.  

Os referenciais em questão fazem parte das discussões teórico-conceituais empreendidas 

no contexto do desenvolvimento de uma proposta de estágio que contribua para a constituição de 

um campo conceitual-prático do processo de aprendizagem da docência. Então, com o objetivo 

de discutir os princípios teóricos desencadeadores da proposta de superação de formação docente 

posta, abordamos as principais ideias da Teoria da Atividade, da Teoria do Ensino 

Desenvolvimental e das Atividades Orientadoras de Ensino propostas por Moura. Todas 

coadunam alguns princípios concernentes à concepção de formação inicial de professores de 

matemática que se aproximem de uma educação propícia ao surgimento e ao desenvolvimento 

do processo de humanização. 

 

2.1 Trabalho: categoria marxiana de diferenciação humana 

 

Tomando por base as ideias de Marx, Lukács e Mészáros, o trabalho pode ser 

considerado uma categoria que possibilita o surgimento do ser social e sua complexificação 

nesse processo. Depreendemos, então, a necessidade de analisar o conceito ontológico de 

trabalho sem dissociá-lo dos fundamentos históricos que se estabelecem na constituição dos 

atributos essenciais da espécie humana. 

Sabemos que o homem necessita de se alimentar, vestir, habitar, manter-se vivo. Para que 

isso aconteça é preciso uma atividade produtiva mantenedora dessas ações, sendo esta ―o fator 

absoluto de todo o processo de produção e reprodução da vida humana‖ (ANTUNES, 2010, p. 

42). A natureza é o meio pelo qual essa atividade produtiva se torna possível. Entretanto, mesmo 

sendo um ser natural que faz parte dessa natureza, o homem precisa dispor de meios para 

transformá-la e, com isto, realizar seu intento. A adequação acontece na transformação da 

natureza pela atividade produtiva que a humaniza, ou seja, por meio do trabalho. 



 

No desenvolvimento da atividade produtiva ocorre um distanciamento do homem 

estritamente animal e a extensão para uma condição humana cada vez mais social. Dessa forma, 

a universalidade do homem acontece na universalidade que faz da natureza inteira o seu corpo 

inorgânico (MARX, 1984). Na ação do trabalho, o homem ―faz de uma coisa da natureza órgão 

de sua própria atividade, um órgão que acrescenta a seus próprios órgãos corporais, aumentando 

o seu próprio corpo natural‖ (MÉSZÁROS, 1981, p. 43). 

Sob essa perspectiva compreendemos o trabalho como um processo que diferencia o 

homem da natureza, porém, não podemos considerá-lo excludente pelo fato de os seres sociais e 

naturais possuírem pressupostos singulares que os mantêm intimamente relacionados. O trabalho 

traz o homem e a natureza num processo em que ambos se transformam, pois, a partir dos 

movimentos naturais do corpo, em busca dos recursos da natureza, esta também passa a ter 

utilidade à existência humana. 

Essa transformação, resultado da relação entre o trabalho e a natureza, promove o 

surgimento de outro fator preponderante para o desenvolvimento do homem. De acordo com 

Lukács (1968, p. 95), ―o trabalho proporciona ao mesmo tempo, no plano ontológico, a 

possibilidade do desenvolvimento superior dos homens que trabalham‖. Desse modo, o produto 

do trabalho não estabelece uma relação direta com a natureza, mas decorre da transformação 

realizada pelo trabalho do homem que se converte em algo humanizado, com sua subjetividade 

objetivada. 

Nessa direção, convém abordar o caráter teleológico do trabalho, uma vez que o homem 

trabalha conscientemente em busca de uma resposta. Isto o diferencia dos outros animais não só 

pela evidência da finalidade na ação proposta, mas, sobretudo pelo planejamento mental 

empreendido anteriormente ao trabalho realizado. Esse processo é chamado por Lukács (1968) 

de ―posição teleológica‖ do trabalho. 

Para melhor compreender o significado do trabalho, torna-se necessário um processo de 

abstração social com base na generalização dos resultados dos trabalhos acumulados ao longo 

do tempo. 

 

Ou seja, é exatamente o acúmulo sócio-histórico dos avanços do trabalho, tanto em suas 

formas mais imediatamente materiais quanto nas mais complexas e abstratas 

manifestações espirituais – da arte à filosofia – que constitui o cerne de todo o processo 

formativo, educacional da humanidade (ANTUNES, 2010, p.48). 

 

 Como podemos perceber, o processo de humanização por meio do trabalho está atrelado 

ao que dá suporte às transmissões das aquisições históricas. Então, o trabalho e a educação se 

complementam a fim de formar o ser social, estabelecendo-se uma ligação ontológica entre as 



 

duas categorias. Esse fato nos impede de enxergar, sob a ótica histórica, a ausência de vínculo 

entre o trabalho e educação, uma vez que os homens não determinam a sua própria história, mas 

estão sujeitos às circunstâncias que dela advêm. 

Segundo Mészáros (1981, p. 119), ―o trabalho é ao mesmo tempo causa da crescente 

complexidade da sociedade humana criando novas necessidades e satisfazendo outras, sendo 

também meio de afirmar a supremacia do homem sobre a natureza‖. O ser humano pode se 

considerar universal pelo fato de exercer sua atividade essencial – o trabalho – de forma 

consciente em que o objeto de sua vontade constitui o próprio cerne de sua individualidade, o 

que o distingue sobremaneira da atividade principal do animal. 

De fato, as características dessa genericidade são inerentemente sociais e possibilitam 

estabelecer diferenças no trabalho como mediador da natureza com ela mesma, uma vez que o 

homem faz parte dela e o trabalho atua nas relações humanas com a natureza. 

Nesse prisma, Marx (2010, p. 50) afirma que ―toda a assim denominada história mundial 

nada mais é do que o engendramento do homem mediante o trabalho humano, enquanto o vir a 

ser da natureza para o homem‖. Não obstante a relação do homem com a natureza represente a 

relação da natureza consigo mesma, compreendemos também o homem em sua parte específica 

que se configura na esfera social e histórica, sendo determinada exatamente pelo trabalho.  

Homem e natureza estão presentes numa relação entre sujeito e objeto mediado pelo trabalho 

num processo de humanização que o impede de ser dissolvido no objeto. O conceito de trabalho 

é essencial para compreendermos essa distinção entre o homem e a natureza.  Em outras 

palavras, 

 

 [...] pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou pelo 

que queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais tão logo começam a 

produzir seus meios de vida [...]. Ao produzir seus meios de vida, os homens produzem, 

indiretamente, sua própria vida material (MARX, 1989, p. 50). 

 

O trabalho, como o define Marx, é uma necessidade humana que expressa a forma como 

os seres sociais se relacionam com o meio para produzir a sua existência. Faz parte das 

necessidades humanas transformar a natureza e, nesse processo, o homem transforma a si 

mesmo.  

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu 

intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas 

forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e 

mãos -, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à 

vida humana (MARX, 2000, p. 211). 

 



 

Como demonstra Marx, o homem começa a se diferençar dos animais fundamentalmente 

pela possibilidade de dar fruto a seus próprios elementos de vida e a determinar-se admitindo 

papel ativo frente às condições materiais de sua existência. Consequentemente, é o único animal 

capaz de controlar os meios de produção e o processo de trabalho de outros de sua espécie. 

―Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua 

própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o 

jogo das forças naturais‖ (MARX, 2000, p. 221). 

Desse modo, o trabalho resulta da característica inerentemente humana que se traduz na 

racionalidade do homem. Segundo Saviani (2007), ele produz a própria existência, sendo esse 

um processo permeado de aprendizagens humanas que refletem na formação do homem em 

consonância com o processo educativo.  

Assim, o processo de aprendizagem do ser humano está intimamente ligado à produção 

de sua própria existência, ou seja, o desenvolvimento de experiências validadas e transmitidas 

para outras gerações corroboram para a sustentação da afinidade de identidade entre o trabalho e 

a educação, nucleares no processo de humanização do homem. Processo que será melhormente 

discutido no final deste capítulo. Esses processos particularmente íntimos (trabalho e educação) 

passam por um colapso, ou seja, uma conjectura delineada que Gorz (2005) chama de crise de 

medição de valor, em que se preconiza caráter cada vez mais qualitativo em prejuízo do 

quantitativo no que concerne à aprendizagem humana, ao aspecto cada vez menos mensurável do 

trabalho docente. Contudo, não podemos esquecer que, para realizar seu trabalho, o professor 

deve perceber que esta atividade possui indissociabilidade com as práticas da sociedade na qual 

ele está imerso. Esta, por sua vez, é decisiva, fundamental do ponto de vista societal e cultural da 

constituição do homem como ser humano. ―Nesse processo, ele acaba desenvolvendo-se e eleva 

o trabalho da condição de mero produto, ou seja, um meio para um fim, para a categoria de fim 

em si mesmo, tornando-o expressão significativa da energia humana‖ (CEDRO, 2008, p. 57). 

Quando dizemos que o trabalho docente é compreendido como uma prática social, nós o 

concebemos como um movimento intencional que se efetiva nas relações sociais e de produção 

(ANTUNES, 2000). Ganha materialidade em múltiplos espaços, não se restringindo ao espaço 

escolar, ao trabalho pedagógico da escola ou do professor.  

Ao se trabalhar com um conceito amplo de atividade docente, em que dimensões 

pedagógicas estão presentes em todas as relações sociais e produtivas, sem reduzi-las ao espaço 

escolar, não invalidamos o juízo de um lugar adequado e sistematizado de conhecimento, ou 

seja, a escola (FRIGOTTO, 1995). Esse espaço, apesar de estrito e intencionalmente pedagógico, 

não é o único espaço de formação, mas não pode perder sua especificidade. A seguir (Figura 1), 



 

demonstramos de que forma podem se dar as interconexões existentes entre trabalho e relações 

sociais, sendo essas afinidades vistas não em um panorama qualquer da vida humana, mas dentro 

de um cenário peculiar e a nós tão familiar que é a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Escola: espaço de construção ou superação da alienação das relações humanas 

 

 

Figura 1: As interconexões existentes entre trabalho e relações sociais dentro da escola 

 

Ao analisar a Figura 1, questionamo-nos acerca de que produção de humanidade 

queremos desenvolver e o que isto realmente significa. Se essa prerrogativa não estiver clara, 

possivelmente nos recobriremos de falsas ou de errôneas intencionalidades. Essas preocupações 

se alicerçam no fato de que, em contraposição às exigências por maior escolarização, mais 

qualificação e desenvolvimento de habilidades para ser professor, as reformas no campo 

formativo têm se encaminhado para a flexibilidade, adaptação, aligeiramento e superficialidade. 

Tais fatos desmerecem a potencialidade e a significação do trabalho docente que deve ser visto 

como "o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade 

que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens" (SAVIANI, 2000, p. 17). 

Esse ato tão complexo pode ser entendido como uma singularidade humana que encerra em si 

particularidades inúmeras merecedoras de atenção pelo que representam. 

 

 

2.2 Caracterização da atividade docente como unidade 

 

O ato de ensinar está num patamar que merece destaque em relação à formação do 

indivíduo, haja vista sua influência no desenvolvimento natural do ser humano. Entretanto, para 

a análise do trabalho pedagógico tornou-se necessária a utilização de um aporte teórico que 

possibilitasse ver o processo de aprendizagem docente em movimento. Para tanto, destacamos a 
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Teoria Histórico-Cultural e seus consequentes desdobramentos. O suporte teórico indicado 

serviu de orientação para compreendermos o trabalho docente como elemento imprescindível no 

processo de humanização tanto do professor quanto dos alunos historicamente situados.  

Essa humanização acontece respectivamente na troca de conhecimentos, nas relações 

sociais entre indivíduos. O papel do professor, nessa situação, passa a ser o de mediador entre a 

cultura e o indivíduo.  Sua atuação se torna essencial para a organização do ensino, a fim de que 

se tenha intencionalidade para ensinar e, dessa forma, que suas atividades de ensino se tornem 

atividades de aprendizagem para o aluno e, notadamente, seu trabalho seja caracterizado como 

atividade.  

 

Considerar o ensino como atividade que caracteriza o trabalho profissional do professor, 

é considerá-lo como práxis social, significa situá-lo como uma atividade que se realiza 

em diferentes espaços da sociedade. No entanto, dentre as instituições sociais a escola é 

a que tem o compromisso de promover a formação humana de forma deliberada, 

intencional, dado que a característica própria da educação escolar é exatamente a 

organização sistematicamente planejada dos processos de ensino (PIMENTA, 2012, p. 

4). 

 

A atividade docente constitui uma atividade intencional e planejada conscientemente.  

Enfoca tanto os processos de aprendizagem dos discentes quanto, em determinados casos, o 

desenvolvimento profissional dos indivíduos. Nesse sentido, ela deve ser estruturada e ordenada 

de tal forma que os elementos essenciais que a compõem - objetivos, conteúdos, organização do 

ensino e condições objetivas - propiciem ao professor o estabelecimento real de uma atividade 

para ele e para os seus estudantes (CEDRO, 2008; LIBÂNEO, 1994). 

Nesses termos, o ensino deve ser visto como promotor de circunstâncias que leve o aluno 

a sair do papel de observador passivo para atuar na solução compartilhada de situações que 

possuam um objetivo comum a todos os partícipes e jamais uma organização de ensino que 

priorize o professor como transmissor de conceitos. 

 

A experiência prática mostra também que o ensino direto de conceitos é impossível e 

infrutífero. Um professor que tenta fazer isso geralmente não obtém qualquer resultado, 

exceto o verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela criança, semelhante a um 

papagaio, que simula um conhecimento dos conceitos correspondentes, mas que na 

realidade oculta um vácuo. Tolstoi, com sua profunda compreensão da natureza da 

palavra e do significado, percebeu, mais claramente do que a maioria dos outros 

educadores, a impossibilidade de um conceito simplesmente ser transmitido pelo 

professor ao aluno (VIGOTSKI, 2008, p. 104). 

 

Ademais, sob a perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, consideramos o ensino como 

um movimento de produção de conhecimento que precisa dar respostas às necessidades 

humanas. Conforme Pimenta (2012, p. 3), ―uma práxis social complexa, realizada por seres 



 

humanos entre seres humanos, é modificada pela ação e relação dos sujeitos [...] e, ao tempo em 

que é modificada no processo relacional contextualizado, modifica os sujeitos neles envolvidos.‖ 

Destarte, os sujeitos respondem e satisfazem uma necessidade que produz 

conhecimentos, resultando em significação das realizações humanas. Assim, a atividade docente 

recebe outra dimensão (Figura 2), a qual compreende organizações de ensino de modo a 

promover movimento rumo à apropriação do conhecimento com sua interconexa aprendizagem.  

Esse caminho deve ser percorrido junto à valorização da díade teoria-prática, do domínio dos 

conhecimentos disciplinares e pedagógicos pelo professor. Tais conhecimentos devem estar 

relacionados às respostas do como, porque e para que ensinar determinado conceito, 

possibilitando ao docente compreender as necessidades dos sujeitos como ponto de partida para 

determinado estudo, sobretudo a apropriação do conceito como recurso para intervir e interagir 

na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2: Outra dimensão para a Atividade Docente 

 

A perspectiva teórica adotada propicia outra dimensão para o trabalho docente, pois passa 

a tê-lo como atividade orientada para um fim. De acordo com Leontiev (1978), a atividade é um 

processo psicológico a que a pessoa se dirige com um determinado objetivo. Nessa compreensão 

o papel do professor se amplia em relação à atividade pedagógica a fim de estabelecer processos 

pelos quais possa cumprir determinado objetivo ou a satisfação de alguma necessidade. Para o 



 

educador, a necessidade é a de propiciar a apropriação do conteúdo, sendo este um objetivo 

social e, portanto, em movimento (FACCI, 2004).  Nas palavras de Libâneo (2014, p. 15),  

 

Para que isto ocorra, faz-se necessária uma estrutura da atividade do aprender incluindo 

tarefas de aprendizagem e as correspondentes ações de aprendizagem e ações de 

acompanhamento e avaliação, com vistas a proporcionar ao aluno a formação, para si, 

do conceito teórico-científico do objeto. 

 

Nesta acepção teórica, a prática pedagógica é vista como promotora de condições aos 

alunos com o objetivo de vivenciar relativamente o processo de superação do homem ao longo 

do desenvolvimento da humanidade.  Tem como ideia central a historicidade humana, pois o que 

ocorre ao longo do desenvolvimento humano vai sendo sistematizado e as necessidades básicas 

geram a produção de instrumentos tanto materiais quanto simbólicos. Ou seja, o conceito de 

mediação acontece quando nós modificamos o objeto, o sujeito e as ferramentas, mas devemos 

ter claro que esse processo mediativo somente possui possibilidades efetivas de se realizar se 

acontecer num universo de organização das atividades de ensino docentes. Sobre o aqui colocado 

temos que, 

 

A busca da organização do ensino, recorrendo à articulação entre teoria e prática, 

constitui a atividade do professor, mais especificamente a atividade de ensino. Essa se 

constituirá como práxis pedagógica se permitir a transformação da realidade escolar por 

meio da transformação dos sujeitos [...] (MOURA et al, (2010, p. 89). 

 

 Com base nesse autor, percebemos que o professor em pleno exercício de sua atividade 

docente deva-se preocupar ―no ensino e aprendizagem escolares, [...] em introduzir na 

organização do ensino a compreensão materialista dialética do desenvolvimento humano‖ 

(LIBÂNEO; FREITAS, 2013, p. 329). 

Para o trabalho docente, a atividade a ser realizada é aquela organizada de modo a que o 

aluno possa desenvolver-se como sujeito transformador em seu contexto histórico-cultural. Isto 

deve ocorrer não unicamente conhecendo e reconhecendo a complexidade da prática social 

existente, mas também seus limites, a fim de contribuir para as possíveis transformações desse 

contexto e do que está posto nele e, com isso, ser agente de modificações em si mesmo. 

Assim, enquanto realiza seu trabalho, o professor também se forma. Por isso deve ser 

levado em conta o contexto mais amplo, na perspectiva de condições materiais e imateriais, de 

relacionamentos entre os pares como uma atividade na qual todos se percebam em constante 

movimento. Conforme Moura (2010), o trabalho docente, numa perspectiva histórico-cultural, 

assume uma dimensão maior em relação à organização de práticas que possibilitem ao aluno 



 

construir seu conhecimento acerca de algo, sendo partícipe do movimento que constitui o seu 

processo de aprendizagem. 

Para Facci (2004), cabe ao professor contribuir com o processo educativo para a 

humanização dos indivíduos, uma vez que a finalidade da educação escolar é a produção da 

humanidade. Não basta educar sujeitos para a sociedade que está posta, mas sujeitos que tenham 

possibilidades de transformá-la à luz de determinados valores que sintetizam as probabilidades 

existentes historicamente de o homem humanizar-se. Como tal estas caracterizam o ser humano 

na condição de síntese das múltiplas determinações histórico-culturais-naturais (OLIVEIRA; 

DUARTE, 1987).  

 

2.3. Atividade Docente: função social e conhecimentos necessários  

 

Na atualidade, a escola pública vem hasteando a bandeira da inclusão social. Não que isto 

seja impróprio, a questão é a escassez de apoio por parte dos órgãos responsáveis o que redunda 

no acúmulo das atividades docentes.  

Essas mudanças têm ocasionado interrogações, como: qual seria mesmo a função social 

histórica do professor? Na época presente tem havido equívocos, seja pelo modo deformado de 

sua constituição, seja pela compreensão equivocada do processo de ensino e aprendizagem ou, 

talvez, pela aversão dos professores à sua própria atividade. Isto tem colocado a sociedade numa 

posição de abandono no que tange à compreensão da função social da atividade docente.  

Podemos dizer que esse abandono tem origem nas políticas públicas construídas com base em 

propostas internacionais, as quais apresentam as dificuldades pedagógicas somente como 

responsabilidade dos professores. ―Conforme estudiosos do assunto, as reformas gestadas nos 

organismos multilaterais e adotadas mediante acordo internacionais com os países pobres 

compõem a estratégia neoliberal do papel do Estado nas políticas públicas dando mais poder ao 

mercado‖ (LIBÂNEO, 2013, p.7).  Podemos notar que, nos dias atuais, há uma compreensão de 

que o professor tem agregado funções que a ele não pertencem. Em decorrência, sua atividade 

principal - o ensino - fica prejudicada por ele estar sobrecarregado com outras funções.   

 

Toda escola está condicionada por leis de um sistema impactado por reformas 

educativas que tentam alterar uma cultura organizacional que condiciona procedimentos 

e atitudes de alunos e professores, regendo seus tempos e espaços, suas concepções e 

práticas. Alterações que, muitas vezes, ou perpetuam concepções equivocadas oriundas 

de uma herança autoritária, hierarquizada e legalista, ou comprometem possibilidades 

de verdadeira educação escolar (MASSON, 2009, p. 35). 

 



 

As reformas educativas apresentam como proposta melhorias na educação com 

consequente qualificação dos professores, mas o que presenciamos é uma contradição de fatos. A 

formação dos docentes em décadas anteriores era realizada em forma de treinamentos, sem 

vincular o que aprendiam com o contexto sócio-histórico da escola, fragmentando 

conhecimentos formativos – disciplinares e pedagógicos (que são indissociáveis).  

Presenciamos um recorte político que nos força a acreditar na existência de uma 

valorização da formação do professor, como se houvesse um incremento dos conhecimentos 

necessários ao exercício da docência: ―conhecimento do conteúdo e conhecimento didático do 

conteúdo (LIBÂNEO, 2012, p. 14). Ainda conforme esse autor: ―[...] as instituições formadoras 

no Brasil não tem conseguido superar nos currículos a dissociação entre o conhecimento 

pedagógico e o conhecimento disciplinar [...]‖ (LIBÂNEO, 2012, p. 14). Como resultado, temos 

assistido a uma retirada da formação do professor das universidades. Onde, mesmo com falhas 

no processo, o conhecimento teórico é valorado. Na contramão, surgem os programas de 

capacitação rápida resultando num acúmulo de certificados em um curto espaço de tempo. 

Vários desses programas formativos têm como instrumento o conhecimento contraído pela 

permuta de experiências, a preocupação em diplomar os professores para as novas tecnologias, 

para simplesmente se acomodarem a novas situações. Sabemos que, retirando-se a formação 

docente das universidades promove-se a real finalidade das reformas educacionais: ―modelar um 

novo perfil de professor, competente tecnicamente e inofensivo politicamente, um expert 

preocupado com suas produções, sua avaliação e suas recompensas‖ (SHIROMA, 2007, p. 74).  

Esse modelo de professor serve a uma sociedade competitiva resultante de um processo 

capitalista. Esse processo enaltece uma concepção liberal de que a escola é um ambiente no qual 

o entendimento é arrolado em defesa das excelências do livre mercado e da livre-iniciativa. Há 

um esforço de alteração do currículo, não apenas com o objetivo de dirigi-lo a uma preparação 

estreita para o local de trabalho, mas com o intuito de dispor os alunos para acolher os 

postulados do credo liberal (FACCI, 2004).  Essa postura reforça, mais uma vez, que a função 

social do professor vem perdendo seu objetivo central: possibilitar ao indivíduo a apropriação do 

conhecimento científico causado pela humanidade, na coletividade histórica, conscientizando-se 

nos limites individuais atribuídos pelas construções sociais (SAVIANI, 2007). 

Como resultado vemos, tanto no processo formativo docente quanto no desenvolvimento 

de sua atividade pedagógica, uma desvalorização da cultura elaborada pela cultura escolar. Esta 

prevalece sobre o trabalho docente em justaposição ao trabalho de apropriação do patrimônio 

cultural da humanidade.  Podemos nos perguntar então: será que este conhecimento baseado nas 

necessidades do saber cotidiano é capaz de alavancar uma educação transformadora que passe 



 

por uma compreensão do trabalho docente? Ou, a real preocupação não seria tão somente atender 

ao mercado e sua lucratividade mantendo-se uma proposta neoliberal e acompanhando os 

modismos educacionais?   

A preocupação acerca do saber científico, em relação às práticas pedagógicas e aos 

conhecimentos a ela necessários, está sendo colocada em segundo plano. Percebemos que está 

desaparecendo do foco central a ideia de apropriação dos conteúdos historicamente produzidos 

pela espécie humana. Ou seja, ao professor têm sido atribuídas funções educativas que antes 

eram desenvolvidas fora da escola. Sua função se vê dilatada nos sentidos vertical e horizontal. 

O professor agora é o responsável pelo sujeito da pré-escola ao ensino superior e, a cada dia, ele 

passa mais tempo na escola. Entretanto, ―há suficientes indícios na pesquisa de que, com raras 

exceções, a ampliação da jornada escolar tem se restringido a propiciar experiências de 

convivência social e ações socioculturais‖ (LIBÂNEO, 2013, p. 13). Essas funções sociais que 

antes eram incumbência da família agora passam a ser do professor.  Isso nos conduz a outro 

questionamento: por que observamos uma ação antagônica no ambiente escolar no qual, quanto 

mais se exige do professor, mais presenciamos um esvaziamento de conteúdo teórico didático e 

disfunção de seu papel?  

Consideramos que esta precária situação vivida pelo professor em relação a sua função 

social seja consequência de uma forma de vida em sociedade que preconiza a individualidade. 

Nesse contexto, os aparelhos públicos se liberam de suas culpabilidades diante da sociedade, 

planteando uma ideologia de liberdade. Além do mais, colocam no sujeito uma responsabilidade 

por suas ações. Isto traz como resultado uma busca constante e insaciável por parte do indivíduo, 

sem identificar qual sua real necessidade.  Assim ocorrendo, o professor, nos dias de hoje, tem 

que assumir papéis sociais que eram da família, improvisar opções quando não lhe é fornecido o 

necessário para exercer suas funções, entre outras atividades que lhe são impostas. Esse quadro 

mostra o quanto o professor está assoberbado de atividades que a ele não pertencem, cercado de 

situações que carecem de decisão imediata colocando-o muitas vezes em posição conflitante ao 

seu papel social. Ademais, deve manter a disciplina, ser simpático, atender individualmente a 

cada aluno de acordo com suas necessidades, cuidar do ambiente da sala de aula, avaliar, 

orientar, receber os pais, organizar atividades, resolver problemas burocráticos, entre outras 

exigências. 

     Em relação à função social do professor nesse contexto, tecemos outra pergunta: de 

que forma a Teoria Histórico-Cultural poderia permitir ao professor a compreensão e o 

desenvolvimento de sua mais importante função social, qual seja, a apropriação teórica pelos 

alunos dos conhecimentos historicamente elaborados pelo homem?   Algumas opções podem ser 



 

consideradas, por exemplo: possibilitar ao professor apropriar-se de uma base teórica que 

sustente sua prática; promover transformações na conscientização dos alunos e de outros 

professores, tornando o processo de ensino e aprendizagem em algo verdadeiramente expressivo 

a favor de uma educação transformadora; promover uma educação comprometida com o 

processo de ensino e aprendizagem que vise resgatar a importância do verdadeiro papel social 

docente; além de uma reorganização do processo educativo. Enfim, criar um alicerce teórico que 

permita a esse professor, 

 

Descobrir que professorar é ato politico, com intencionalidades formativas, planejadas e 

com estratégias mobilizadoras [...] a provocar nos estudantes o discernimento de que 

ensinar é trabalho coletivo, intencionalmente planejado, e que atravessa toda e qualquer 

atividade da\na escola, inclusive, e principalmente, o ensinar em aulas [...] descobrir que 

o saber elaborado transforma e empodera os sujeitos [...] (PIMENTA, 2012, p. 9). 

 

Para implementação de um processo nesse formato há necessidade de que esse professor 

tenha uma visão de educação que lhe permita intervir na sociedade. Assim ocorrendo, poderia 

contribuir para sua transformação por ter consciência da demarcação exercida pela sociedade na 

educação, ou seja, vê-la como prática social que conduz ao desenvolvimento psíquico e humano 

por intermédio de sua organização intencional. 

 

A educação é entendida na perspectiva teórica que assumimos como uma via para o 

desenvolvimento psíquico e principalmente humano, e não como mera aquisição de 

conteúdos ou habilidades específicas. E é com base nesse posicionamento que 

afirmamos a necessidade da presença da educação sistematizada em todas as faces do 

desenvolvimento, dado que ela permite uma organização consciente dos processos de 

formação dos indivíduos, via organização intencional de um ensino que permita aos 

sujeitos a apropriação de conhecimentos e habilidades e de formas de comportamentos 

produzidos pela humanidade (MOURA et al, 2010, p. 28-29). 

 

Para fazer parte de uma educação assumida como caminho de desenvolvimento humano, 

necessita-se de um professor que perceba a importância do diálogo com a cultura historicamente 

acumulada para o exercício de sua atividade, sem deixar de lado os interesses dos alunos, o 

compasso de aprendizagem e desenvolvimento. Consideramos essencial, tal como sustenta 

Libâneo (2013a), a organização de conhecimentos para resultado do processo de apropriação dos 

conteúdos cognitivos, sem esquecer que, para realizar tudo isso, tem que se prover de 

conhecimentos disciplinares e pedagógicos. Estes, apesar de distintos, são interconexos e 

dotados de equidade. Como consequência, deveríamos ter uma formação de professores que,  

 

[...] precisa buscar uma unidade do processo formativo. A meu ver essa unidade implica 

em reconhecer que a formação inicial e continuada de professores precisa estabelecer 

relações teóricas e práticas mais sólidas entre a didática e a epistemologia da ciências, 



 

de modo a romper com a separação entre conhecimentos disciplinares e conhecimentos 

pedagógico-didáticos (LIBÂNEO. 2013a, p. 26). 

 

Seria fundamental a afinidade entre os conhecimentos disciplinares e pedagógicos que a 

atividade docente deveria desenvolver, como também se alicerçar noutro papel essencial do 

professor aqui anunciado: a organização de um ensino que propicie o desenvolvimento das 

funções psíquicas superiores por meio de sua mediação, aqui entendida por ―ação compartilhada 

entre pessoas com os elementos mediadores‖ (SFORNI, 2001, p. 25). Assim, possibilitar-se-ia 

que o aluno se apropriasse ―dos signos/ mediadores culturais que permitem o autodomínio ou 

autocontrole das capacidades mentais (intelectuais e emocionais)‖ (TULESKI, 2013, p. 117). Na 

complementaridade da discussão, temos que, 

 

Assim, a forma e o conteúdo do pensamento possível ao homem não está em cada 

sujeito particular, mas nos instrumentos produzidos e disponíveis ao homem ao longo 

da história. O sistema de signos, como uma linguagem no plano externo, torna possível 

a transição do interpsicológico para o intrapsicológico, pois se constitui em forma de 

pensamento para quem dele se apropria, processo este que reitera o caráter social do 

desenvolvimento humano. Na apropriação dos mediadores culturais está a essência do 

processo de desenvolvimento psíquico. Isto porque, as atividades mentais e formas de 

pensamento se objetivam em forma de conhecimentos sistematizados (SFORNI; 

MAREGA, 2011, p. 24). 

 

 Importante se faz, pois, que o professor possibilite ao aluno apropriar-se do 

conhecimento sistematizado pela humanidade no transcorrer dos séculos, de modo que o trabalho 

docente se componha, conforme Saviani (2003, p. 13), num ―[...] ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens‖. Por esse viés, a função social do professor consistiria 

na socialização do saber sistematizado, viabilizando-se a apropriação desse saber, pois, 

 

 [...] pela mediação da escola, acontece a passagem do saber espontâneo ao saber 

sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. [...] se trata de um movimento 

dialético, isto é, a ação escolar permite que se acrescentem novas determinações que 

enriquecem as anteriores e estas, portanto, de forma alguma são excluídas. Assim, o 

acesso à cultura erudita possibilita a apropriação de novas formas por meio das quais se 

podem expressar os próprios conteúdos do saber popular (SAVIANI, 2003, p. 21). 

 

Possibilitar ao aluno ir além do prontamente percebível rumo a um saber mais sofisticado 

requer uma atividade docente com ações ligadas a um ensino marcado por uma intencionalidade 

explícita e um caráter eminentemente social. Isto ocorre porque o ensino tem um papel central 

em todo o sistema de organização da vida do sujeito, determinando seu desenvolvimento 

psíquico.  

 



 

2.4 Para além do pragmatismo, a proposta de superação dos modos de compreensão da 

atividade docente: as possibilidades da abordagem dialética  

 

As discussões teórico-metodológicas nos programas de formação de professores têm se 

dado, essencialmente, pela apreciação dos padrões de orientação academista, tecnológica, 

praticista ou crítica que se baseiam em autores, como: Schön (1983), Zeichner (2002), Nóvoa 

(1992), Pérez Gómez (1996), Richards (1998), entre outros.  

Estudos como os de Saviani (2007), Duarte (1993), Frigotto (1989) e Libâneo (2004, 

2008) têm suplantado essa condição mínima de apreciação, em que o cerne e a composição 

sociais mais vastos conservam-se como pertencentes a um monopólio. Esses autores têm se 

envolvido com a apreciação das constituições culturais nos aprendizados de formação de 

professores, como linhas na contextura que tece os acontecimentos histórico-sociais. De acordo 

com Frigotto (1996), as afinidades que aproximam esses estudos são o fato de argumentarem a 

favor de uma formação docente situada numa perspectiva omnilateral
4
 de dimensões a serem 

desenvolvidas, as quais abarcam o nível do desenvolvimento histórico-científico e, também, os 

planos bio-psíquico, cultural e ético-político.  

Nessa linha, esta discussão se insere e se apresenta como uma proposta de superação do 

modelo de formação inicial de professores de matemática, num espaço de aprendizagem 

privilegiado que é o estágio supervisionado. Tal opção coaduna-se ao princípio histórico-

dialético em que ―as atividades produtivas transformam-se no curso da história na medida em 

que novas fontes e novas formas de sociedade são formuladas‖ (SCRIBNER; COLE, 1985, p. 

122). Assim, traçamos uma compreensão dos significados acerca do planejamento compartilhado 

como organizador das práticas de formação docente, entremeadas aos modos como a existência 

humana aperfeiçoa e é aperfeiçoada no mundo do trabalho material - simbólico, da atividade 

instrumental-intelectual, das práticas histórico-culturais. 

O que estava em questão era como a organização do ensino poderia impulsionar o 

desenvolvimento da aprendizagem da docência e, consequentemente, como isto conduziria a 

uma maximização dessa aprendizagem. Tratava-se de saber o que e como bancar o estímulo das 

habilidades cognitivas discentes, amparando-as no desenvolvimento de ações mentais.  

                                                           
4
O conceito de omnilateralidade é de grande importância para a reflexão em torno do problema da educação em 

Marx. Ele se refere a uma formação humana oposta à formação unilateral provocada pelo trabalho alienado, pela 

divisão social do trabalho, pela reificação, pelas relações burguesas estranhadas, enfim. Esse conceito não foi 

precisamente definido por Marx, todavia, em sua obra há suficientes indicações para que seja compreendido como 

uma ruptura ampla e radical com o homem limitado da sociedade capitalista (S. JÚNIOR, 2010). 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/omn.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edu.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tra.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/divsoctra.html


 

Os professores em formação precisavam evidenciar em suas práticas docentes os modos 

pelos quais os alunos aprendem a internalizar conceitos, competências e habilidades do refletir e 

agir.  

Para tornar realidade a superação de uma formação inicial fundamentada em teorias sobre 

o estudo dos próprios fatos, pensamos em uma formação que não caísse no afã de voluntarismos, 

de práticas pontuais e incompletas, e que se fundamentasse no desenvolvimento do 

conhecimento teórico. 

 

Logo, a formação dos docentes demonstra ser um processo incompleto, que não 

consegue superar as práticas educativas estereotipadas e rotineiras vinculadas a uma 

perspectiva tradicional do ensino. Tampouco, consegue propiciar uma aprendizagem 

que seja capaz de oferecer ao indivíduo a possibilidade de se apropriar dos 

conhecimentos necessários a sua formação como homem livre e universal.  Em síntese, 

a formação docente não consegue propiciar ao professor o entendimento do que é a 

docência. Dentro desse processo, em nenhum momento os indivíduos percebem o 

significado e o sentido do trabalho docente (CEDRO, 2008, p. 46). 

 

 Ao romper com esse processo, desenvolvemos um estágio visto como lócus privilegiado 

de aprendizagem ―da‖ e ―na‖ docência, que teve sua organização baseada no desenvolvimento de 

CAEPI. Essas atividades estavam balizadas teórico-metodologicamente nas Atividades 

Orientadoras de Ensino (AOE) propostas por Moura (1992, 1996, 2001) que as alicerçou na 

Teoria de Vigotski, Leontiev e Davidov.  

Vigotski revelou em seus estudos a importância da escolarização para apropriação dos 

conceitos científicos e para o incremento das habilidades de pensamento, a partir da apropriação 

da obra cultural da humanidade, já que ―as funções mentais específicas não são inatas, mas 

postas como modelos sociais‖ (DAVIDOV, 1988, p. 52). Por sua vez, Leontiev averiguou os 

alicerces do desenvolvimento psíquico humano e criou um sistema de princípios de uma teoria 

psicológica da atividade e da consciência. Portanto, devemos ―[...] estudar como a estrutura da 

consciência do homem se transforma com a estrutura de sua atividade. Determinar os caracteres 

da estrutura interna da consciência é caracterizá-la historicamente‖ (LEONTIEV, 1978, p. 92).  

Por meio desses alicerces e de diversos estudos dirigidos pela escola de Vigotski, 

Davidov avulta-se a peculiaridade da atividade de aprendizagem
5
, tida como ―[...] uma atividade 

de ensino escolar, intencional, sistematizada e organizada, que objetiva à formação do 

pensamento teórico‖ (MOURA et al, 2010, p. 87). Entre os diversos tipos de atividade, ela se 

destaca por ter como finalidade a autoridade do conhecimento teórico, ou seja, a propriedade de 

símbolos e instrumentos culturais dispostos na sociedade, adquiridos pela aprendizagem das 

                                                           
5
 Com base nas contribuições de Davidov e Rubstov, consideraremos atividade de aprendizagem como sinônimo de 

atividade de estudo. 



 

distintas áreas do conhecimento. Apropriar-se dessas ciências, denota, em derradeira instância, 

apropriar-se das formas de desenvolvimento do pensamento.  

Para abarcar essas especialidades da atividade de aprendizagem, tão essenciais nesta 

pesquisa, consideramos imprescindível a compreensão da estrutura da atividade, as 

fundamentações teóricas em que se baseiam os elementos estruturais e seu conteúdo, ambos 

estabelecidos por Leontiev. Para que a atividade surja, ―[...] é essencial que seja originária de 

uma necessidade. Essa é a condição primeira para a configuração de uma atividade, pois ela se 

constitui numa força interna, é nesse sentido é condutora da atividade [...]‖ (LONGAREZI e 

FRANCO, 2013, p. 87-88) 

A atividade nasce de necessidades que impelem motivos guiados para um objeto. O 

período que vai de necessidades a objetos se esgota quando a necessidade é atendida, e o objeto 

da necessidade ou motivo é de tal maneira material e ideal. Para que esses objetivos sejam 

alcançados, são solicitadas ações. Então, o objetivo precisa estar pactuado com o motivo geral da 

atividade, mas são as condições reais da atividade que definirão as operações acopladas a cada 

ação. Atividade consistiria naqueles processos que concretizam relações humanas com o mundo, 

contemplando a necessidade adequada a ele, ou seja, seriam os procedimentos psicologicamente 

assinalados pelo que o processo aponta, concordando com o objetivo que instiga o sujeito a 

executar a atividade, isto é, o motivo (LEONTIEV, 1992). Existe, portanto, uma conexão do 

objetivo em relação ao motivo, ou seja, a atividade sugere um sentido. Por sua vez, a ação ―é um 

processo cujo motivo não coincide com seu objetivo, mas reside na atividade da qual faz parte‖ 

(LEONTIEV, 1992, p. 68). Como esclarece Leontiev, a atividade de ler o livro tão-somente para 

acertar questões na prova não é atividade, é uma ação, porque ler o livro por ler não é um 

objetivo suficiente para instigar a ação. A atividade é a leitura do livro por si mesma, em razão 

do seu conteúdo, ou seja, quando o motivo da atividade passa para o objeto da ação, a ação 

demuda-se numa atividade, o que pode gerar modificações na atividade principal. 

Uma mesma ação pode ser executada por distantes operações, mas uma mesma operação 

igualmente pode concretizar diversas ações, ―porque uma operação depende das condições em 

que o alvo da ação é dado, enquanto uma ação é determinada pelo alvo‖ (LEONTIEV, 1992, p. 

74). As operações que consistem no jeito de efetivação de uma ação são os conteúdos imperiosos 

de qualquer ação, originada pelo caráter da tarefa. 

A atividade humana é integral, mas ela se divide em múltiplos tipos sólidos de atividade, 

cuja distinção é dada pelo seu conteúdo objetal. Cada tipo de atividade tem um conteúdo 

impecavelmente determinado de necessidades, motivos, tarefas e ações. ―O que distingue uma 



 

atividade de outra é o objeto da atividade [...] que confere a ela determinada direção‖ 

(LEONTIEV, 1983, p. 83). 

 Davidov (1999a) concorda com Leontiev (1983) a propósito de a atividade constituir-se 

de necessidades, tarefas, ações e operações, mas adiciona um elemento que a transforma 

substancialmente. Davidov discute o desejo como cerne de uma necessidade. ―Acredito que o 

desejo deve ser considerado como um elemento da estrutura da atividade. Necessidades e desejos 

compõem a base sobre a qual as emoções funcionam. O termo desejo reproduz a verdadeira 

essência da questão‖ (DAVIDOV, 1999, p. 41). 

O autor reafirma essa ideia quando registra que as necessidades e emoções antecipam 

ações humanas. Isso denota que tais ações estão saturadas de sentidos subjetivos em múltiplas 

esferas da vida dos sujeitos. Obviamente isto se dá também na atividade dos alunos, na 

apreensão das disciplinas escolares, no envolvimento com o tópico estudado. 

 

A coisa mais importante na atividade científica não é a reflexão, nem o pensamento, 

nem a tarefa, mas a esfera das necessidades e emoções. [...] As emoções são muito mais 

fundamentais do que os pensamentos, elas são a base para todas as diferentes tarefas 

que um homem estabelece para si mesmo, incluindo as tarefas do pensar. [...] A função 

geral das emoções é capacitar uma pessoa a pôr-se certas tarefas vitais, mas este é 

somente meio caminho andado. A coisa mais importante é que as emoções capacitam a 

pessoa a decidir, desde o início, se, de fato, existem meios físicos, espirituais e morais 

necessários para que ela consiga atingir seu objetivo (DAVIDOV, 1999, p. 7). 

 

A importância das investigações de Davidov está exatamente em perceber que, na 

atividade basilar humana, que é o trabalho, surgem outras atividades no processo ontogenético, 

entre elas a aprendizagem coesa ao desenvolvimento do pensamento teórico. Para o autor, o 

ponto central da aprendizagem escolar é o desenvolvimento mental dos alunos por meio do 

ensino e da educação que advêm do compartilhamento de ações entre professores e alunos no 

planejamento e desenvolvimento de atividades de ensino. ―Davydov escreve que o 

desenvolvimento mental de um indivíduo é, antes de tudo, o processo de formação de sua 

atividade, de sua consciência e, claro, de todos os processos mentais que as servem‖ [...] 

(LIBÂNEO; FREITAS, 2013, p. 330). 

No alicerce do pensamento davidoviano está a ideia nuclear do pensamento vigotskiano 

de que a aprendizagem e o ensino são formas universais de desenvolvimento mental humano. O 

ensino permite a apropriação da cultura e o desenvolvimento do pensamento, dois processos 

articulados, compondo uma unidade. Do mesmo modo, enquanto o aluno configura conceitos 

científicos, congrega processos de pensamento e vice-versa e quando configura o pensamento 

teórico amplia suas ações mentais relativas à solução de dificuldades as quais geram sua 

atividade mental.  



 

Conforme Libâneo e Freitas (2013, p. 332), 

 

A questão da formação e generalização do conceito está diretamente relacionada com a 

compreensão do processo de conhecimento do processo de ensino-aprendizagem e da 

atividade de estudo. O objetivo primordial do ensino-aprendizagem, na concepção de 

Davydov, é a formação do pensamento teórico-científico do aluno. Para cumpri-lo, ao 

tomar um determinado objeto do conhecimento como conteúdo do 

ensino\aprendizagem, o professor deve investigar seu aspecto ou relação nuclear, na 

qual aparecem as relações fundamentais de sua gênese e transformação histórica, 

expressando o seu princípio geral. 

 

O desenvolvimento de ações mentais nos processos de formação docente faz-se 

necessário para que esses professores, quando estiverem em suas salas de aula, sejam capazes de 

organizar um modelo de ensino que conduza à construção do pensamento teórico. Fica patente a 

relevância do planejamento das atividades de ensino feito com base em conhecimento conceitual, 

para o desenvolvimento do pensamento teórico do professor em formação. Em decorrência, 

revela-se a necessidade de que a ação docente se organize de modo a reproduzir o processo de 

formação e desenvolvimento dos conhecimentos teóricos voltados à formação desse tipo de 

pensamento. 

Afinal, um dos papéis da formação docente, assim como do ensino, é justamente o de 

propiciar mudanças qualitativas no desenvolvimento do pensamento teórico. Este, por sua vez, é 

encarregado de propiciar o surgimento e o incremento de conceitos científicos. ―Todo conceito 

científico é, simultaneamente, uma construção do pensamento e um reflexo do ser‖ (DAVIDOV, 

1988, p. 21).  

         Isso assinala o procedimento de internalizar as ações mentais (VIGOTSKI, 1987). Assim 

vista, a educação é parte da atividade humana dirigida para a ampliação do pensamento por 

intermédio da atividade de aprendizagem discente. Então, temos nos conteúdos, considerados 

objetos científicos, a alusão fundamental do processo de ensino que necessita ser apropriado 

pelos alunos.  

A interconexão sujeito–objeto sugere o uso de interferências simbólicas, oriundas da 

cultura e da ciência. Nisto, a restauração e renovação do objeto de estudo compõem o processo 

de internalização pelo qual se reestrutura a própria maneira de raciocinar dos alunos, afiançando-

se seu desenvolvimento. Dada a preocupação com esse desenvolvimento, procuramos afastar 

ideias de superposição do desenvolvimento social e emocional ao cognitivo, de justapor a 

atividade prática ao desenvolvimento do pensamento teórico, ou de requerer práticas instintivas e 

impensadas na formação docente e, posteriormente, na educação escolar. Para Davidov, há uma 

especificidade sócio-histórica dos processos em que os alunos reproduzem as habilidades 



 

humanas, de modo a contestar o desenvolvimento automático, a função decisiva da educação e 

do ensino guiada por objetivos.  

 

É fato conhecido que o ensino e a educação atingem os objetivos mencionados por meio 

da direção competente da atividade própria da criança. Quando essa atividade é 

interpretada abstratamente e, mais ainda, quando o processo do desenvolvimento está 

desvinculado da educação e do ensino, inevitavelmente surgirá algum tipo de 

contraposição entre as necessidades da natureza da criança e os requisitos da educação. 

Entretanto, a situação se altera substancialmente se a atividade própria da criança, de 

um lado, é compreendida como algo que surge e se forma no processo da educação e do 

ensino e, de outro, se é vista no contexto da história da própria infância da criança, 

determinada pelas tarefas socioeconômicas da sociedade e pelos objetivos e 

possibilidades da educação e do ensino que a elas correspondem (DAVIDOV, 1988, p. 

54-55). 

 

No entanto, não podemos abstrair disso que o julgamento sugerido acerca do 

espontaneísmo resvale por uma prescrição interminável de conteúdo. Trata-se de abarcar a 

conexão entre a apropriação intensa da riqueza cultural e o desenvolvimento mental humano. 

Oferecidas estas premissas teóricas, o caso de apreciar a natureza e os feitios característicos da 

atividade do aluno não sugere contraposição entre o desenvolvimento e a educação.  O citado 

autor recomenda a admissão no processo pedagógico da categoria mais respeitável para a 

consolidação dos seus desígnios: ―o processo pedagógico, como a atividade do professor que 

forma a personalidade da criança em desenvolvimento na medida em que dirige sua atividade, ao 

invés de substituí-la por outra coisa‖ (DAVIDOV, 1988a, p. 55). 

Entre os motivos que nos conduziram a esta pesquisa, alguns tiveram origem na análise 

crítica da organização do ensino de matemática do qual fazíamos parte, cuja orientação se 

assenta na percepção clássico-tradicional de aprendizagem. Esta leva à formação do pensamento 

unicamente baseado no ensaio-prova, além de ser demasiadamente descritivo e classificatório. 

Conforme Davidov (1988), esse conhecimento que se contrai por métodos transmissores e de 

arquivamento mental não se transforma em instrumento para trabalhar com a heterogeneidade de 

acontecimentos e ocorrências que advém da vida prática.  

Almejávamos um estágio que não se baseasse nesse tipo de método (transmissivo de 

conteúdos prontos e acabados), mas sim um estágio fundamentado na forma de organização do 

ensino que se constitui em unidade e possibilite aprendizagem para os futuros professores e seus 

alunos. Desejávamos um estágio que fosse compreendido como, 

 

 [...] um campo de conhecimentos que envolve estudos, análise, problematização, 

reflexão e proposição de soluções para o ensinar e o aprender e compreende a reflexão 

sobre as práticas pedagógicas, o trabalho docente e as práticas institucionais, situados 

em contextos sociais, históricos e culturais (PIMENTA, 2012, p. 10). 

 



 

Para tanto, partimos da pressuposição primeira de que a atividade fundamental do 

professor seja a organização do ensino que se comporá no próprio ensino. Essa organização é 

apreendida, de acordo com Moura (2010), como a fixação de ações, seleção de instrumentos, 

ponderação sobre o processo de ensino e aprendizagem, de modo que todos esses elementos se 

instituam em atividades humanas. 

Ao organizar o ensino respaldado em ações que visam beneficiar a aprendizagem de seus 

alunos, o professor deve objetivar o motivo que o impele (NASCIMENTO, 2010). Ao admitir o 

desenvolvimento dos CAEPI, a partir da Teoria da Atividade de Leontiev, da Teoria do Ensino 

Desenvolvimental de Davidov e das AOE de Moura, entendemos que a atividade docente pode e 

deve permanecer impregnada de intencionalidade (PIMENTA, 2012).  

Esses conjuntos de atividades por nós propostos e, posteriormente elaborados e 

reelaborados pelos professores em formação, possuíam suas bases teórico-metodológicas 

alicerçadas na AOE. Teórica por ver a organização do ensino como atividade referenciada na 

teoria da atividade, e metodológica por prover ferramentas lógico-metodológicas para a 

disposição dos conhecimentos a serem ensinados e aprendidos (NASCIMENTO, 2010). 

Quanto aos CAEPI desenvolvidos no experimento formativo, eles funcionaram como 

elementos mediadores da organização consciente do trabalho pedagógico: mediadoras porque 

encontrar-se em atividade de ensino insinua, por conseguinte, ser consciencioso na ação de 

ensinar. Isto sugere intencionalidade da ação educativa. Essa consciência é, sobretudo, a de 

sujeito pertencente a uma coletividade cuja ação tem por desígnio propiciar a constituição do 

conhecimento com seu coerente desenvolvimento da aprendizagem. 

Por conseguinte, fez-se necessário que os CAEPI se tornassem CAAD (Conjunto de 

Atividades de Aprendizagem Discentes), e que isto fosse mediado intencionalmente por ações 

docentes. Partindo desse pressuposto, os CAEPI poderiam alcançar o objetivo de se construir um 

modo de produção de conhecimento que se tornasse conteúdo formativo. Os CAEPI 

desenvolvidos partiam da perspectiva de que suas atividades de ensino possuíssem condições de 

se transformarem em atividades de aprendizagem para os alunos. Para isso, 

 

 [...] determinadas ações que sejam intencionalmente – atividades de ensino organizadas 

pelo professor – planejadas para a satisfação de necessidades coletivas do grupo de 

estudantes precisam ser organizadas de modo a que os motivos coincidam com a 

finalidade das ações, só assim se constituirão atividade para os sujeitos estudantes 

(MOURA et al, 2010, p). 

 

Para o alcance desse objetivo, os professores em formação necessitavam transformar suas 

atividades docentes, ou seja, reestruturar sua prática.   Assim, surgiu a afirmação por nós 

engendrada: o ponto fulcral dos CAEPI reside no conceito de transformação.  



 

Como o conjunto da obra psicológico-histórico-cultural, também o conceito de 

transformação é plural. De fato, a necessidade de definir esse conceito-chave é, na opinião de 

Davidov (1999), um dos maiores problemas da teoria da atividade. Diferentes pesquisadores, 

entre os quais Lave; Wenger, 1991; Rogoff, 2003; Engeström, 2005, esforçam-se para apresentar 

suas próprias versões acerca do conceito de transformação. A maioria o faz a partir das 

considerações de Vigotski sobre externalização e internalização. Eles a definem como agitações 

horizontais de informação, de inclusão ativa, de transposição de fronteiras, justamente o caminho 

ao qual intencionalmente os professores em formação foram conduzidos. 

 Consideramos pertinente que o conceito de mudança é adequado à significação de 

atividade, embora nem toda mudança seja transformação (DAVIDOV, 1999). ―Transformação 

significa a mudança de um objeto internamente, tornando evidente sua essência e alterando-a‖ 

(DAVIDOV, 1999, p. 42). Esses argumentos localizam-se na oposição filosófica das acepções de 

essência proporcionadas pelas correntes da lógica formal e da lógica dialética.   

Davidov explica que, na lógica formal, a essência do objeto reside em suas especialidades 

comuns e sua transformação. Nesse caso, atividade em demanda é aquela voltada à mudança da 

ordem externa existente dos objetos, a qual permite uma orientação prática da realidade. 

Todavia, na lógica dialética, a essência é a relação inicial genética ou universal de um sistema de 

objetos que faz nascer suas características individuais e específicas. Ou seja, a essência são as 

leis que subjazem às aparências. Um povo, uma classe social ou uma comunidade não é a soma 

de indivíduos, mas a soma das relações entre eles. Numa perspectiva marxista, a essência 

caracteriza-se como a forma universal da vida humana no trabalho, na transformação da natureza 

externa e interna (DAVIDOV, 1999). 

Essa constatação nos conduz à compreensão da natureza autorregulatória da 

transformação que permite aos seres humanos irem além das determinações do contexto 

histórico-cultural e ―encontrar meios que ultrapassem as possibilidades de uma dada situação‖ 

(DAVIDOV, 1990, p. 127).  

 Assim, transformação é autotransformação, é atividade prática e crítica de reprodução de 

instrumentos e resultados que permite demudar o objeto ao mesmo tempo em que cria as 

condições necessárias para tornar outras apropriações possíveis. 

Esse entendimento implicou como subsídio teórico para que compreendêssemos o 

processo de apropriação vivenciado pelos professores em formação: atividade docente 

reestruturada, sugerindo outra formulação para o trabalho docente, com equivalência constante 

entre os papéis dos CAEPI e dos CAAD, implicando uma nova definição do desenvolvimento de 



 

professores e alunos, denotando coerente aprendizagem do trabalho docente, como indicamos na 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Movimento de equivalência entre os CAEPI e os CAAD 

 

A interconexão existente entre os CAEPI e os CAAD era uma exigência de nossa opção 

teórica, pois,  

 

A atividade de ensino do professor deve gerar e promover a atividade do estudante. Ela 

deve criar nele um motivo especial para a sua atividade: estudar e aprender teoricamente 

sobre a realidade. É com intenção que o professor planeja a sua própria atividade e suas 

ações de orientação, organização e avaliação. Entretanto, considerando que a formação 

do pensamento teórico e da conduta cultural só é possível como resultado da própria 

atividade do homem, decorre que tão importante quanto a atividade de ensino do 

professor é a atividade de aprendizagem que o estudante desenvolve (MOURA et al, 

2010, p. 90). 

 

O CAEPI proposto aos professores em formação pela pesquisadora e, posteriormente, os 

CAEPI desenvolvidos pelo grupo para aplicação na escola-campo apresentavam alguns 

elementos estruturais da AOE que puderam ser apropriados por eles no decorrer do experimento 

formativo: o movimento lógico-histórico dos conceitos, a situação desencadeadora de 

aprendizagem e a síntese coletiva (DIAS, 2007; RIBEIRO, 2011; LANNER DE MOURA, 

2002). Tivemos por objetivo ―permitir que os sujeitos interajam, negociem significados 

mediados por um conteúdo com o propósito de solucionar coletivamente uma situação-

problema‖ (MOURA, 2001, p.155). 

 

CAEPI 

docente 

CAAD 

discente 

AÇÕES 

organizadas intencionalmente; planejadas 

para a satisfação de necessidades coletivas 

e com motivos e finalidades coincidentes. 

 



 

Dessa afirmação, podemos concluir que a atividade orientadora de ensino pauta-se pela 

intencionalidade dos indivíduos, pelo desenvolvimento dos nexos conceituais do 

conhecimento que, mediados pelas diversas formas de linguagem, permitem a 

apropriação dos conhecimentos e a consequente formação de um pensamento teórico. 

Esse ciclo, portanto, apresenta um caráter duplo. Esse duplo movimento da atividade de 

ensino possibilita a transformação do estudante ao inseri-lo em um processo de troca de 

significados, além de oferecer ao professor as condições de criação de ferramentas que 

favoreçam a aprendizagem, a revisão dos objetivos educacionais, dos conteúdos e 

estratégias de ensino em um processo contínuo de avaliação de seu trabalho. A 

atividade de ensino assume, portanto, o papel do elemento organizador e formador da 

aprendizagem dos indivíduos [...] (CEDRO, 2008, p. 61). 

 

Os CAEPI elaborados e desenvolvidos pelos professores em formação permitiram um 

ciclo completo no processo criativo do professor. Partiram dos conhecimentos que detinham, 

mas, ao participarem de uma dinâmica de trabalho em que compartilhavam significados, 

sofreram modificações no seu objeto principal: criação e desenvolvimento de atividades de 

aprendizagem (MOURA, SAMPAIO; ALARCÃO, 2001).  

Nos CAEPI organizados também nos preocupamos para que estivesse presente a 

atividade humana saturada dos conteúdos e conceitos que se compõem como objetos de trabalho 

docente na atividade de ensinar vista como unidade (LEMES, 2012). ―Ao conceber a atividade 

de ensino como unidade, entendemos que ela reúne os objetivos de ensino, os conteúdos e, 

principalmente, uma visão de como ocorre o processo de aprendizagem‖ (CEDRO, 2008, p. 77). 

As ações propostas pelo docente em sua atividade de ensino visam a responder necessidades de, 

intencionalmente, organizar o ensino. Desse modo, o caráter objetivo dessa atividade (AOE) 

presente nos planos de ação docentes permitem a superação do entendimento de que ela possa 

ser uma proposta lúdica, uma mera dinâmica usada com o objetivo de causar entretenimento nos 

alunos (CEDRO, 2008; MORETTI, 2007).  

Nesse sentido, investigamos a história e a historicidade dos conceitos, as necessidades 

humanas que os motivaram, o movimento histórico de sua produção e a relação desse 

movimento com a decorrente organização lógica desses mesmos conceitos, frequentemente 

priorizada no espaço escolar, consentindo tal saturação da atividade humana. Os resultados de 

tais investigações compuseram-se em subsídios para as atividades de ensino dos professores em 

formação. Ademais, proporcionaram recursos a respeito do movimento lógico-histórico dos 

conceitos que beneficiam a atividade principal desses professores no processo de organização do 

ensino. Ou seja: 

 

Assumir a dimensão lógico-histórica do conhecimento pressupõe, na perspectiva do 

ensino que promove o desenvolvimento, organizar o ensino de forma que o sentido do 

conhecimento possa ser percebido não apenas na esfera das sensações, mas também na 

esfera dos processos mentais. [...], isto é, no trabalho mental há um movimento do 

pensamento que permite compreender os nexos conceituais do conteúdo cientifico 

(ARAÚJO, 2013, p.154). 



 

 

Quisemos oferecer aos futuros professores elementos que contribuíssem para um 

processo de aprendizagem da docência balizado numa proposta formativa docente acadêmico-

científica, isto é, 

 

Uma proposta possuidora da hipótese de que os processos formativos não devem 

somente permitir o reconhecimento e a compreensão das realidades laborais, históricas, 

culturais e sociais inerentes à prática do professor, mas permitir ao indivíduo a 

possibilidade de transformá-las e de exercer a condição de sujeito do seu conhecimento 

(CEDRO, 2008, p.67). 

 

Dessa forma, os CAEPI desenvolvidos com os futuros professores possuíam ações pré-

estabelecidas: definir o modo ou procedimentos de como colocar os conhecimentos em jogo no 

espaço educativo; selecionar ferramentas assistenciais de ensino e determinar as soluções 

metodológicas apropriadas a cada objetivo. Tudo foi feito sem nos esquecermos de que ―os 

processos de análise e síntese, ao longo da atividade, são momentos de avaliação permanente 

para quem ensina e aprende‖ (MOURA, 2001, p. 155). 

A preparação desse conjunto de atividades foi assinalada todo o tempo como um ato 

intencional, ―[...] o que imprime uma responsabilidade ímpar aos que organizam o ensino‖ 

(MOURA, 2001, p. 146). Nessa concepção, os CAEPI se transformavam em CAAD e se 

constituíram num modo geral de organização do ensino em que o conteúdo principal é o 

conhecimento teórico e seu objeto, a modificação do sujeito no movimento de apropriação 

desses conhecimentos. O professor, ao organizar o processo de ensinar, atribui qualidade a seus 

conhecimentos, por isso atividades desse norte - orientadoras do ensino - revelam-se como 

unidade integradora de formação docente e discente (MOURA, 2001).  

Outro fator notabilizado durante o desenvolvimento de nossas ações com o objetivo de 

superar o modelo de formação vivenciado foi admitir o compartilhamento como definição da 

organização das ações particulares em determinada situação-problema comum aos indivíduos. 

Essa escolha passa, por conseguinte, pela identificação das propriedades do objeto, bem como 

por sua alteração e criação de implicações comuns, ou seja: ―o compartilhamento das ações se 

manifesta em uma atividade cognitiva produtiva através de um nível elevado de estruturação da 

atividade intelectual, e num intensificado da reflexão, do controle e da avaliação‖ 

(POLIVANOVA, 1996, p. 151). Dessa forma, os CAEPI preparados pelos professores em 

formação tornaram-se fonte de produção de conhecimento.  

 Compete-nos esclarecer que esses CAEPI necessitavam proporcionar condições para que 

os futuros professores alcançassem ações de aprendizagem. Para tanto, a ação de avaliação se fez 

componente inseparável do planejamento e da execução da atividade. Pretendíamos apreender o 



 

processo de apreciação e fusão da relação entre a atividade de ensino elaborada pelo professor e 

a atividade de aprendizagem realizada pelo estudante. Esperávamos que eles se vissem como 

professores e se colocassem como tal em todas as suas funções. Que no processo de 

―aprendentes‖ do ensino fossem capazes de desenvolver seu pensamento teórico e o de seus 

alunos. Aspirávamos que, 

 

 [...] em atividade de ensino continuassem se apropriando de conhecimentos teóricos 

que lhes permitissem organizar ações que possibilitem ao estudante a apropriação de 

conhecimentos teóricos explicativos da realidade e o desenvolvimento do seu 

pensamento teórico, ou seja, ações que promovam a atividade de aprendizagem de seus 

estudantes. Além disso, que fosse um profissional envolvido também com a sua 

atividade de aprendizagem, atividade essa que o auxilia a tomar consciência de seu 

próprio trabalho e a lidar melhor com as contradições e inconsistências do sistema 

educacional, na medida em que compreende tanto o papel da escola, dadas as condições 

sociais, políticas, econômicas, quanto o seu próprio papel na escola (MOURA et al, 

2010, p.90-91). 

 

No tocante às ações de aprendizagem concretizadas pelos referidos professores em 

formação, elas se tornaram foco de exame para conjecturar sobre os atributos da sua ação 

docente. Igualmente, a organização do ensino é uma atividade em que os conhecimentos teóricos 

instituem sua substância fundamental. Os conjuntos de atividades aparelhados na conceituação 

das atividades orientadoras de ensino tornaram-se a maneira genérica de organização 

considerada a situação coletiva e gênese do conceito, como faces de um processo que deve se 

objetivar na situação desencadeadora de aprendizagem (MOURA, SFORNI; ARAÚJO, 2011). 

Nesse movimento de organizar o processo de ensino, o professor qualifica seus conhecimentos. 

Em razão disso, o alicerce de organização dessas ações estabelece a união de formação docente-

discente. 

Acreditamos que as orientações teórico-metodológicas fornecidas por essa modalidade de 

atividades docentes, balizadas na atividade orientadora de ensino, cujas pressuposições aportam 

nas questões fundamentais da perspectiva histórico-cultural, são basilares para a organização do 

ensino e cooperam para que a educação e a escola desempenhem sua colocação principal, qual 

seja, a de autorizar a apropriação dos conhecimentos teóricos pelos alunos e consentir a 

efetivação de seus processos de humanização (BERNARDES, 2000; CEDRO, 2008; SFORNI, 

2003).  

Desse modo, uma das responsabilidades docentes salientadas por nós é a de que o 

professor deve organizar atividades de ensino que favoreçam o desenvolvimento discente. Assim 

sendo, permitir o surgimento de uma ambição de aprender, uma vez que esse não é um desejo 

natural, mas arquitetado historicamente. Construir o motivo de aprender é fundamentalmente 

uma função docente. 



 

Nessa ótica, acreditamos que o trabalho pedagógico caracteriza-se pela relação direta 

com o conhecimento. Ao agir intencionalmente desenvolvendo ações que propendem a 

beneficiar a aprendizagem de seus alunos, o professor objetiva em seu trabalho o motivo que o 

estimula.  Como atividade voltada a uma finalidade, o trabalho docente ocasionado por sua 

aspiração constitui objetivo e procura concretizá-lo por meio de ações intencionais. 

Essa concepção de trabalho docente e de sua aprendizagem coloca um desafio para todos 

os sujeitos envolvidos no processo. Esse desafio está centrado na organização do ensino como 

proposta de superação para o modelo de formação docente que temos, uma vez que os 

conhecimentos desenvolvidos historicamente pela espécie humana possam ser apropriados pelos 

sujeitos a ela pertencentes. 

 

O desafio que surge aqui é o de como fornecer ao indivíduo a formação necessária e 

suficiente para que ele possa promover o salto qualitativo das concepções individuais de 

mundo àqueles que refletem os conhecimentos universais mais avançados obtidos pela 

humanidade. Esta situação torna-se delicada ao sabermos que uma das formas de 

concretizar esse processo de humanização é por meio da escolarização (CEDRO, 2008, 

p. 15). 

 

Provocamos, portanto, o delineamento de um processo de superação do modelo de 

formação de professores de matemática alicerçados na assunção da teoria histórico-cultural como 

fundamento para pensarmos os processos de formação humana e de formação de sua 

individualidade. Procuramos desenvolvê-lo com base em um planejamento compartilhado de 

ações, reflexões, discussões e avaliações constantes do processo de aprendizagem da docência 

que estava em curso. Tudo isto aconteceu na esteira de elaboração do CAEPI que, num processo 

de socialização como gênese fundamental de desenvolvimento, transformou-se em CAAD. 

Nessa perspectiva teórica, a aprendizagem da docência não é entendida como mera 

aquisição de conteúdos ou habilidades específicas, mas como uma passagem para o 

desenvolvimento psíquico e especialmente humano. Com base nesse posicionamento, afirmamos 

a necessidade da presença de uma formação docente sistematizada em todas as fases do seu 

desenvolvimento. Essa postura se consubstancia no ato de que a formação aqui pleiteada 

consente uma organização conscienciosa dos processos de formação dos indivíduos, por 

intermédio da organização propositada de um ensino que consinta aos sujeitos a apropriação de 

conhecimentos, habilidades e formas de comportamentos produzidos pela humanidade. Nessa 

acepção, a escola é criação humana privilegiada no que faz reverência às probabilidades de 

humanização do homem procedendo daí "a centralidade da educação enquanto condição 

imprescindível da própria realização histórica do homem" (PARO, 1997, p. 108). 



 

Segundo Moura (2010), a educação é um processo de transferência e absorção da cultura 

produzida ao longo da história, sendo por seu intermédio que os homens se tornam humanos. 

Esse processo denominado de ―humanização‖ possui, em suas entranhas, relações indissociáveis 

com a educação escolar, o mesmo será melhormente delineado a seguir. 

 

2.5 Processo de humanização e sua relação com a educação escolar 

 

A perspectiva teórica por nós adotada tem contribuído para o campo de estudos e práticas 

nos diferentes níveis de ensino. Temos sustentado nossas discussões na possibilidade de práticas 

docentes concretas com vistas à transformação e à busca de outras sínteses no nível do 

conhecimento da realidade histórica. Explicamos nossa opção metodológica apoiados nas 

dimensões da unidade: o materialismo histórico como conduta, método e práxis. 

Adotar essa unidade implica trazer, para a realidade, a dialética baseada nas categorias 

arroladas no modo humano de produção social da existência. Como método de análise, a 

dialética do materialismo histórico o conecta a uma percepção de realidade, de mundo e de vida 

em sua totalidade.  Contudo, a explicitação de todo o processo de apreensão, exposição da 

estruturação de certo fenômeno em suas interposições, ou seja, o conhecimento no materialismo 

histórico se consolida na e pela práxis que promulga a unidade indissociável da teoria e da ação.  

Conforme Frigotto (2006), quando aceitamos o materialismo histórico e sua dialética 

como acepção de mundo, método e práxis, o investigador não se sente preso à teoria ou às 

categorias de análise ou um a referencial tomado ao acaso. O que acontece é uma constituição 

histórica acerca do fenômeno real, cheia de essência e fundamento teórico para repor a sucessão 

da práxis humana em todos os processos de produção da vida. Disto surge a seguinte proposta: 

―romper com a lógica alienante imposta nas referidas instituições do nosso sistema social e, em 

particular, na nossa escola pública voltada para a formação do educador, e buscar promover um 

pensamento de crítica e de investigação com base em diferentes concepções da realidade 

gestadas no mundo cultural, histórico, portanto, concreto‖ (FRIGOTTO, 2006, p. 77). 

Dessa maneira, o que buscamos nos processos formativos docentes e, concomitantes a 

eles, no ensino do espaço escolar, são as probabilidades de aprimoramento das capacidades 

caracteristicamente humanas neste mundo concreto. As contribuições da Teoria Histórico-

Cultural originam implicações pedagógicas, especialmente acerca do desenvolvimento humano. 

É uma perspectiva que redimensiona o lugar ocupado pelo aparato biológico e pelo legado 

genético na construção do humano em cada indivíduo. Sem desvalidar o papel do aparato 

biológico como essencial para essa constituição, questionamos sua incapacidade para a 



 

efetivação de transposições qualitativas na formação e no aprimoramento de capacidades 

peculiares ao homem.   

Conforme Vygotsky (1987), na instauração das notas de tudo que é nomeadamente 

humano nos sujeitos, a educação admite função precípua e orientadora de progressos qualitativos 

na constituição humana. Isso porque o incremento dessas capacidades se dá na coexistência do 

sujeito com outros que já se apropriaram delas. Seria então ―a função da escola a de desenvolver 

no aluno as funções mentais superiores que o tornam humano tendo como foco o pensamento 

teórico, pela via da formação dos conceitos científicos e das ações mentais‖ (LONGAREZI; 

PUENTES, 2013, p. 10) 

A ideia de que somente nas relações sociais, com companheiros mais experientes, cada 

sujeito se apropria de funções mentais especificadamente humanas acarreta consequências 

pedagógicas para a escola e para o professor. Essas consequências são fundamentais para o 

desenvolvimento humano em seu intenso processo de humanização. 

 

Cabe particularmente aos pesquisadores em educação uma das tarefas mais exigentes, 

dado que são os responsáveis, em grande medida, por apresentar elementos para a 

implantação e implementação de políticas educacionais que podem tanto privar como 

ampliar o acesso aos instrumentos simbólicos fundamentais para a compreensão da 

realidade social. Assim, prosseguir o estudo sobre a atividade humana, em especial sua 

relação com a educação escolar e suas contribuições para a formação do ser humano, 

pode ser apenas um dos pequenos passos a serem dados na direção de criar as condições 

para a elaboração e exercício da prática social transformadora‖ (SERRÃO, 2006, p. 95). 

 

O processo de humanização se estabelece a partir do ato de educar, uma vez que a 

educação é tida como afiançadora da apropriação das capacidades peculiares que torna cada 

homem, humano. Redimensiona-se, assim, o papel dos processos educativos na gênese dos sinais 

humanos nos sujeitos, bem como o acordo referente à compreensão do valor da carga genética 

que cada indivíduo traz ao nascer. A escola exerce, pois, um papel singular na constituição da 

humanidade, ao estabelecer situações e tempos capazes de incentivar as aprendizagens 

motivadoras de seu desenvolvimento cultural. Do ponto de vista histórico-cultural, essas 

aprendizagens se sucedem, em lugar composto e delineado, para o ingresso aos conhecimentos 

culturalmente ordenados. Estes geram a apropriação e o uso de novas formas de pensamento, 

comportamento e relação com o mundo. Conforme Delari Junior (2013, p. 19), ―tais conexões 

são vistas na direção de que: há uma dependência interna entre desenvolvimento do psiquismo e 

sistemas educativos; e, existe, uma profunda influência do ensino na formação das pessoas.‖ 

Nesse espaço, o professor assume o papel social de criar situações de interação dos alunos com 

pessoas e artefatos da cultura para ascensão intencional de aprendizagens motivadoras do 

processo de humanização.  



 

O papel da escola aponta, nessa perspectiva, para a invenção de condições adequadas de 

educação e, consequentemente, de aprendizagem e desenvolvimento cultural dos sujeitos. Uma 

das condições favoráveis a essa educação humanizador é, pois, a influência mútua entre seus 

atores centrais: o aluno, seus colegas, o professor. 

A discussão em foco subsidia reflexões atinentes à importância da relação compartilhada 

entre sujeitos como elemento essencial no processo de formação cultural humana. No domínio 

educativo; essa relação se constrói na ação de um indivíduo com mais experiência unido a outro 

com menor experiência, ou seja, uma educação baseada em ações pedagógicas esboçadas de 

forma propositada e consciente. Sob essa perspectiva, sem o sentido social das riquezas 

edificadas historicamente, a geração posterior a ela teria que, em derradeira instância, reconstruir 

a história humana (LEONTIEV, 1978). Esta se inclui diametralmente à educação, o que dá uma 

dimensão vital para a tarefa educativa. Os processos educativos configuram-se como 

imprescindíveis à formação de qualidades humanas em cada sujeito, desde seu nascimento. 

Então, sujeitos com maior experiência superam outros no mundo de relações materiais e sociais, 

desenvolvendo, nesse processo, a oportuna individualidade humana pela apropriação de fortunas 

sociais mediante a atividade do indivíduo.   

A esse respeito, entendemos ser essencial que os processos de aprendizagem da docência 

se preocupem em formar professores, teórica e didático-metodologicamente, em condições 

adequadas de mediações expressivas para que, futuramente, oportunizem apropriações humanas 

a seus alunos. 

Afinal, a teoria histórico-cultural não se coaduna com as teorias que enxergam o processo 

de humanização – de constituição das qualidades humanas – como um dado transcendente ou 

como artigo do espólio genético. Nessa teoria o ser humano e sua humanidade são vistos como 

frutos da história inventada pelos próprios seres humanos no decurso da história. Entendemos 

que, nos procedimentos e ações de inventar e expandir a cultura, o homem instituiu seu domínio 

motriz – conjunto de gestos apropriados ao uso de objetos. Com isso, ele criou as funções 

intelectuais envolvidas nesse processo. Compreendemos que, ao criar a cultura humana, 

cunhamos nossa humanidade, ou seja, o contíguo das particularidades e das propriedades 

humanas proclamadas pelas capacidades, disposições e competências que se desenvolveram ao 

longo da história por intermédio da própria atividade humana.  

 

O homem não nasce dotado das aquisições históricas da humanidade. Resultando estas 

do desenvolvimento das gerações humanas, não são incorporadas nem nele, nem nas 

suas disposições naturais, mas no mundo que o rodeia, nas grandes obras da cultura 

humana. Só apropriando-se delas no decurso da sua vida ele adquire propriedades e 

faculdades verdadeiramente humanas. Este processo coloca-o, por assim aos ombros 



 

das gerações anteriores e eleva-o muito acima do mundo animal (LEONTIEV, 1978, p. 

282-283). 

 

As conquistas humanas não se prendem à forma de espólio biológico ou genético, como 

comentamos anteriormente, mas à forma de objetos exteriores da cultura material e espiritual. 

Cada nova geração aparece num mundo completo de objetos criados pelas gerações antecedentes 

e, nesses objetos, se fazem presentes as características humanas histórica e socialmente 

instituídas e desenvolvidas. Para nos apropriar desses predicados humanos acumulados nos 

objetos de sua cultura, ou, como o diz Marx (1962, p. 126), para fazer delas ―os órgãos da sua 

individualidade‖, é preciso que as novas gerações se apropriem desses objetos da cultura e 

saibam empregá-los de acordo com a colocação social para a qual foram criados.  Esse emprego 

correto dos objetos da cultura implica que a relação das novas gerações com a cultura seja 

mediada – de modo que uma atividade se configure como humana, é essencial, então intencional 

- por sujeitos com mais experiência. Segundo Moura et al. (2010, p. 17), ―para que que seja 

movida por uma intencionalidade, sendo esta, por sua vez, uma resposta à satisfação das 

necessidades que se impõem ao homem em sua relação com o meio em que vive, natural ou 

culturalizado.‖ 

Loganrezi e Franco (2013, p.82), por sua vez, assim declaram: 

 

Esse processo ocorre pelo duplo movimento apropriação-objetivação da cultura: ao 

apropriar-se do que a humanidade já produziu culturalmente, o homem internaliza a 

cultura e se humaniza. Da mesma forma, ao agir sobre e em determinado contexto, 

objetiva-se culturalmente na realidade e assim a constitui, num movimento dialético. 

Dessa forma, para Leontiev, o desenvolvimento humano se dá, sobretudo e 

primeiramente, pela atividade que o homem exerce. Esse é o cerne de toda sua 

proposição teórica. [...] O que distingue a atividade humana das demais é a 

intencionalidade presente em suas ações [...]. 

 

À luz da Teoria Histórico-Cultural, podemos compreender que cada aluno vai à escola 

principalmente para aprender a ser humano. O que a natureza lhe abastece no nascimento é 

condição imprescindível, mas não o suficiente para movimentar seu desenvolvimento. É 

necessário apropriar-se do experimento humano criado e acumulado ao longo da história da 

sociedade. Exclusivamente na relação social com sujeitos mais experientes, as novas gerações 

interiorizam e se apropriam das funções caracteristicamente humanas. Esse processo – designado 

de humanização – é, pois, um processo de educação (LEONTIEV, 1978). As decorrências 

pedagógicas desse entendimento de ser humano e de como se dá seu desenvolvimento 

desencadeia outras formas do pensar e agir educacionalmente. Deveriam igualmente trazer 

consequências nos processos formativos que se desenvolvem nas licenciaturas, espaços 

formativos por excelência, aos quais daremos destaque no próximo capítulo. 



 

AS LICENCIATURAS COMO ESPAÇOS FORMATIVOS 

 

 

Neste capítulo evidenciamos o papel e as potencialidades das licenciaturas como espaço 

formativo privilegiado da formação de professores, em especial os de matemática. Para tanto, 

destacamos o estágio supervisionado como possibilidade de relação de uma mobilização de 

estratégias capazes de fomentar um processo de aprendizagem da docência. 

Por considerar que avanços significativos vêm ocorrendo nos campos da formação 

inicial, do planejamento e do papel das atividades formativas compartilhadas, enfocamos alguns 

conceitos e categorias construídos nesses campos. Temos em vista colaborar para maior 

apreensão da especificidade e função das ações pedagógicas na atualidade e para elucidação de 

propostas formativas que se movimentem na direção de uma perspectiva teórico-metodológica 

fundamentada na teoria histórico-cultural. 

 

3.1 A gênese das licenciaturas e suas problemáticas correntes 

 

  Os cursos de licenciatura tiveram sua gênese nas Faculdades de Filosofia dos anos 30 do 

século XX e se mantiveram sem modificações até 1968. Desde então, nas faculdades e centros de 

educação, a formação de professores vem sendo analisada e discutida com base em uma 

percepção tecnocrática. Conforme Brandão (2007), por força da LDB (BRASIL, 2013), a 

profissionalização docente volta a ser debatida no campo da melhoria no padrão de formação de 

professores sugerida pelo projeto neoliberal de reestruturação da educação nacional (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2005). 

Entre esses debates encontramos um conjugado de leis e outras regulamentações que 

apregoam reformulação dos cursos de formação docente com a finalidade de extinguir o modelo 

fundamentado na racionalidade técnica ou de reafirmá-lo (ALARCÃO, 1996).  Nesse modelo, o 

professor é visto como perito, um especialista que cultiva com rigor, na sua prática habitual, as 

normas que procedem dos conhecimentos científico e pedagógico. Assim imagina a prática como 

mero conjunto de aplicação de conhecimentos teóricos, sem um estatuto epistemológico próprio. 

Vivemos ainda na atualidade a persistência de uma multiplicidade de 

 

 [...] graves problemas na formação de professores como as debilidades da legislação, os 

diferentes formatos curriculares entre os cursos de formação de professores para os anos 

iniciais do ensino fundamental e os dos anos posteriores, a dicotomia entre o 

conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico-didático, a precariedade do 



 

conhecimento profissional especifico propiciado pela didática, as didáticas especificas e 

as metodologias e tecnologias do ensino (LIBÂNEO, 2012, p. 1). 

 

Nesse modelo formativo insuficiente e gravemente deficitário, o estágio, espaço-tempo 

da aprendizagem da prática pedagógica, se sobrecarrega como se este fosse um dos poucos 

lugares onde o futuro professor sobreporia tais conhecimentos científicos e habilidades 

pedagógicas às situações de aula. Somente críticas a este modelo, não são suficientes para 

instigar uma (re) visão profunda nos cursos de licenciaturas, pois estes ainda resultam da mais 

evidente racionabilidade técnica como exemplo de formação. 

Entretanto, essa racionalidade técnica, desde a década de 70 do século XX, tem 

sinalizado sua inviabilidade por se sustentar em padrões únicos, universais na tentativa de 

solução para a problemática educacional. Toda e qualquer sistemática técnica é escassa para 

dirigir os trabalhos em educação, por serem estes complexos, fluídos e determinarem reflexão na 

ação. A visão prática, experiencial da atuação dos professores não pode ser circunscrita a um 

conjunto de procedimentos empregados como instrumentos de ação. Não podem se tornar ―[...] 

prescrições pedagógicas que viraram senso comum, incorporadas quando de sua passagem pela 

escola ou transmitidas pelos colegas mais velhos‖ [...] (LIBÂNEO, 1982, p. 3,) 

Um enfoque abalizado na racionalidade prática vem contestando o modelo da 

racionalidade técnica desde o início do século XX, com base nos subsídios de Dewey (1953, 

1958, 1959) sobre experiência, reflexão e democracia. Presentemente esses debates acerca da 

formação de professores têm atraído a atenção de vários autores, como: Llinares (1991), Marcelo 

Garcia (1997), Pimenta (2004), Silva (1991), Libâneo (1982) Pimenta e Moura (2000) e muitos 

outros.  Esses estudiosos investigam o desenvolvimento e as correlações de conceitos, como: 

prática reflexiva, ação-reflexão-ação, racionalidade prática, prática-teoria-prática, conhecimento 

tácito, desenvolvimento do pensamento teórico, entre outros de ordem teórica e metodológica. 

Esses estudiosos esclarecem com suas investigações o universo dos processos formativos 

docentes e suas problemáticas correntes. 

Dentro desse quadro de considerações, inquietações e direcionamentos que guiam a 

investigação nesse campo, vemos a necessidade de processos formativos que tenham ―[...] uma 

concepção epistemológica da ciência que ensina, dos métodos lógicos e investigativos dessa 

ciência e das condições históricas e sociais do contexto de produção e aplicação dos conteúdos 

dessa ciência‖ (LIBÂNEO 2014, p. 20). Além disso, faz-se urgente o nascimento de licenciaturas 

capazes de ―[...] associar os métodos de ensino aos próprios métodos de investigação da ciência 

ensinada e aos métodos da cognição vinculados à psicologia da aprendizagem e o 

desenvolvimento (LIBANEO, 2014, p. 20). Desse modo, ante de tal precariedade nos processos 



 

de aprendizagem da docência e suas decorrentes consequências para a educação escolar, 

admitimos a urgência de se estabelecerem nas licenciaturas currículos que possam 

 

 [...] em todos os níveis do ensino, assegurar que os futuros professores estejam 

preparados para analisar uma disciplina científica em seus aspectos históricos e 

epistemológicos; que tenham domínio da área pedagógica, no que se refere aos temas 

ligados ao processo ensino-aprendizagem, ao currículo, às relações professor-aluno e 

dos alunos entre si, aos métodos e procedimentos didáticos, incluindo o uso da 

tecnologia educacional; que assumam seu papel de educadores na formação da 

personalidade dos alunos e que incorporem na prática docente a dimensão política 

enquanto cidadãos e formadores de cidadãos e profissionais (LIBÂNEO, 2014, p. 22). 

 

Toda essa problemática também é concernente às licenciaturas de matemática. Para 

melhor compreensão é necessário olhar, através da fresta histórica, a origem dessas licenciaturas 

tão características, as quais tiveram seu princípio constitutivo nas discussões sobre a formação 

do professor em geral, a partir do século XVIII.  

 O Iluminismo responsável pela fabricação de inovações teóricas e pedagógicas reuniu 

grandes nomes, como Rousseau, Vico, Kant, entre outros. Ao que se relaciona à formação de 

docentes de Matemática, fundou-se, no final do século XVIII, uma das primeiras faculdades na 

Europa, proposta excepcionalmente para o ensino da Matemática - Faculdade de Matemática da 

Universidade de Coimbra. Em seus regulamentos constituiu-se a profissão de matemático, sendo 

que um dos propósitos dos estudos na faculdade era perpetuar o ensino público (SILVA, 1994). 

O século subsequente não foi tão inovador. No Brasil, somente a formação de professores 

para o ensino primário recebeu algum zelo dos governantes brasileiros. Em 1835 foi criada a 

primeira Escola Normal em Niterói e, em 1842, a segunda na Bahia. Todavia não existiu nenhum 

ensaio de criação de escola com vistas a preparar professores para o ensino secundário. Os 

professores de Matemática que atuavam nas escolas secundárias conseguiram sua formação nas 

escolas politécnicas, escolas militares ou similares ou eram puramente leigos (CAMPOS, 1954; 

CASTRUCCI, 1939).  

Em 1934 temos o surgimento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo (FFCL) e da Faculdade Nacional de Filosofia integrante da 

Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro (FNFi), em 1939. Ambas, criaram cursos específicos 

dirigidos à formação de professores secundários. No entanto, desde o início da criação dos 

cursos de bacharelado e licenciatura, houve nítida separação entre conteúdo específico e 

formação pedagógica (CATUNDA, 1952; FÁVERO, 1989). Essa separação está viva até os dias 

atuais, e as licenciaturas funcionam como fortalezas criadoras de especialistas: ―há uma visível 

ênfase nos conteúdos, deslocando a formação pedagógica para os anos finais do curso, quase 

sempre dissociada da formação disciplinar‖ (LIBÂNEO, 2014, p.5). Com a instituição desse 



 

modelo de formação docente, retiramos desse sujeito a possibilidade de que ele perceba que ―[...] 

o conhecimento pedagógico está visceralmente ligado ao conhecimento disciplinar [...]‖ 

(LIBÂNEO, 2014, p. 12) 

 Na FFCL a finalidade era desenvolver cientistas, permanecendo na incumbência do 

Instituto de Educação a formação do professor. No entanto, os registros jornalísticos do período 

buscaram comprovar que a concepção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo apresentava como fundamental alvo a formação e o aprimoramento 

de professores do ensino secundário e superior do país (O Estado de São Paulo, 3-6-1934).  

Os bacharéis que se graduavam na FFCL poderiam conseguir autorização para o 

magistério secundário exclusivamente depois de terem finalizado o bacharelado e haverem 

concluído, no Instituto de Educação, as disciplinas pedagógicas que faltavam em sua formação. 

Em 1938, esse Instituto foi demudado em Seção de Educação da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras.  A proposta, com duração de três anos, era para formar professores de 

Matemática e evidenciava, em primeira instância, preocupação com a transmissão do saber 

científico e, em segunda instância, apreensão com a formação pedagógica que se constituiria em 

um ano no Instituto de Educação (MORENTTIN, 1998).  

Dessa forma, podemos perceber que, desde o princípio da concepção de cursos para a 

formação de professores de matemática, existia límpida dicotomia entre o estudo de conteúdos 

específicos e a preparação pedagógica do futuro professor. ―Parece que se cuida pouco nas 

instituições de ensino do equilíbrio entre a formação para a docência e formação especifica no 

sentido de integrar coerentemente a formação específica às particularidades da área de ensino 

(LIBÂNEO, 2013a, p. 12). Disto surge uma problemática quase epidêmica, exceto raras 

exceções, com pouquíssimas instituições formativas docentes que conseguem uma solução para 

a questão pedagógico-didática. 

 

O dilema dos cursos de licenciatura em conteúdos específicos põe-se inversamente 

assim: para entender como se ensina um conteúdo para que os alunos se apropriem 

deles de modo significativo, somente o conhecimento do conteúdo é insuficiente. É 

necessário saber como converter a ciência em matéria de ensino, e isso supõe não 

apenas a necessidade de conhecer a lógica dos conteúdos mas, também, a lógica dos 

modos de aprender dos alunos com base em seus processos cognitivos, [...], as 

características dos alunos e seu contexto sociocultural e as formas de organização das 

situações pedagógico-didáticas. Esta é precisamente uma questão pedagógico-didática 

(LIBÂNEO, 2013a, p. 26). 

 

Os primeiros cursos de formação de docentes de matemática visavam, inicialmente, à 

formação de pesquisadores em Matemática e só posteriormente à formação de professores. Nesse 

formato em que o saber científico tomava lugar de destaque, não havia espaço para discussões 



 

mais vastas sobre o saber escolar, as influências da história da Matemática, filosofia, análise das 

influências históricas e culturais no contexto escolar.  

Esses cursos estavam voltados para preocupações mais próximas, como: avalizar o 

império do saber científico e a obtenção de métodos e técnicas essenciais que afiançassem a 

transferência desse conhecimento aos alunos da escola secundária.  Fundamentalmente, podemos 

dizer que as três colunas principais desse modelo de curso se apoiavam no ensino do Cálculo 

Diferencial e Integral, da Geometria e da Física. O programa de Análise Matemática da época, 

que envolvia conteúdos fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral e Álgebra, ainda hoje é 

análogo aos programas dos cursos de licenciatura (HÖNIG e GOMIDE, 1979; 

SCHWARTZMAN, 1979, 1982). Sequencialmente, o programa cobria conteúdos de Equações 

Diferenciais, Álgebra Moderna e Análise Funcional.   

Assim, as disciplinas específicas arrebanharam partidários na sociedade científica 

brasileira.  Entretanto, a formação pedagógica do professor, que estava na responsabilidade do 

Instituto de Educação e a subseção de Pedagogia da FFCL não exerceram suficientemente os 

seus fins de preparação de futuros professores.  

Na seção de pedagogia da FFCL havia um desprestígio dos estudos pedagógicos, o que 

contribuiu para que as licenciaturas se acastelassem cada vez mais em seu próprio conteúdo. 

Com isso, o saber se estilhaçava e impossibilitava suas relações tão necessárias. A separação dos 

estudos de conteúdo específico e pedagógico perdurou por mais de duas décadas e as 

implicações são sentidas até os nossos dias, tanto na forma de legislação nessa área, quanto no 

que realmente se dá no interior da sala de aula. 

 

3.2 A legislação: entre o previsto e o proposto 

 

Na conjuntura educacional atual em que a democratização do ensino consente o ingresso 

de um novo público à escola, os modos de ensino de matemática e, por conseguinte, de formação 

desses professores precisam apropriar-se dessa nova realidade e construir caminhos para a 

organização do ensino entre o que prescreve a legislação e o que propõe a realidade formativa 

existente em nossos espaços. 

A realidade legislativa para as licenciaturas de matemática se alicerça nas exigências da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Matemática (BRASIL, 2002), estabelecidas pelo Parecer 

CNE/CES 1.302/2001 (BRASIL, 2002a) e Resolução CNE/CES 3 (BRASIL, 2003).  Além 

disso, por constituir curso de Licenciatura, obedece as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 



 

para a formação de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena, estabelecidas pelo Parecer CNE/CP 009/2001 (BRASIL, 2001) e pelas 

consequentes resoluções que o acompanham.  

Essas diretrizes destacam objetivos, como: servir como orientação para melhorias e 

transformações na formação do Licenciado em Matemática; assegurar que os egressos dos cursos 

credenciados de Licenciatura em Matemática tenham sido adequadamente preparados para uma 

carreira na qual a Matemática seja utilizada de modo essencial, assim como para um processo 

contínuo de aprendizagem, entre outras particularidades. 

De acordo com as DCN, os currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática devem 

ser elaborados de maneira a desenvolverem as seguintes competências e habilidades: capacidade 

de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão; capacidade de trabalhar em equipes 

multidisciplinares; capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para 

a resolução de problemas; habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de 

aplicação; rigor lógico-científico na análise da situação-problema;  estabelecimento de relações 

entre a Matemática e outras áreas do conhecimento, entre outras. 

As DCN apresentam várias novidades em relação às percepções existentes na formação 

de professores. Um dos progressos mais respeitáveis é a constituição da Licenciatura como um 

curso com identificação própria, com particularizações curriculares voltadas aos desígnios do 

curso, de caráter terminal. 

A abordagem dada aos conteúdos, objetos de ensino, revela a apreensão das DCN com a 

especificidade da formação de professores. Em seu inciso III são afiançados os conhecimentos 

das áreas de ensino da escolaridade básica, mas com aprofundamento voltado às especificidades 

da formação docente e não da formação de peritos de área do conhecimento. No inciso IV o 

documento assinala a inquietação com o tratamento didático dado aos conteúdos e ressalta a 

precisão de articular o conteúdo a ser ensinado à sua didática específica. 

Consideramos, inclusive, que os conhecimentos do professor sobre os objetos de ensino 

carecem abarcar os conceitos das áreas de ensino determinados para a escolaridade na qual ele 

irá atuar, mas devem ir além, tanto no que se relaciona à concreticidade desses conceitos quanto 

à sua historicidade, seus nexos com outros saberes e o tratamento didático, ampliando seu 

conhecimento da área. 

Perante as reivindicações colocadas pela legislação e pela produção de conhecimento 

sobre formação de professores de matemática, reconhecemos que existem várias dificuldades: na 

relação entre os cursos que formam professores com a realidade da matemática escolar da 

educação básica; na forma como as díades ensino-aprendizagem, conhecimentos disciplinares-



 

conhecimentos pedagógicos e teoria-prática são tratadas nas licenciaturas; na maneira como o 

processo de aprendizagem da docência é organizado, relegando elementos pontuais, como o 

papel do planejamento,  do compartilhamento de ações  e da possibilidade de desenvolvimento 

de uma educação humanizadora a partir da  prática pedagógica. Também destacamos como 

grande problemática a falta de foco no estágio como espaço privilegiado de aprendizagem da 

docência, o que constitui consequente desprestígio da atividade de ensino como nuclear na ação 

pedagógica (ARAÚJO; PACÍFICO, 2010; RIBEIRO, 2011). 

Devemos olhar para a legislação e, de imediato, nos colocar questões acerca de um 

currículo específico para a formação de professores de matemática, desvinculado do bacharelado 

de matemática, bem como de outros cursos. Isto deve ser feito em função do que temos como 

primeiro quesito para estruturar um curso de formação docente, ou seja, a elaboração do projeto 

político pedagógico do curso (GODOY, 1999). Para que nesse projeto fique explícita a desejada 

transformação do ensino-aprendizagem discente e docente ou, de forma mais ampla, a 

transformação social que desencadeie um processo de humanização dos sujeitos envolvidos, faz-

se necessária a estruturação de uma forma completamente díspar de como se encontra 

instrumentalizada a grande maioria deles. Nesse sentido, é imprescindível repensar as 

licenciaturas no que se faz referência à formação para ensinar Matemática (PIRES, 2000) 

Em relação ao estágio, as DCN, no caso da licenciatura, propagam que o educador 

matemático deve ser capaz de tomar decisões, refletir sobre sua prática, ser criativo na ação 

pedagógica e reconhecer a realidade em que se insere. Nessa linha de abordagem, o estágio é 

essencial nos cursos de formação de professores, vez que possibilita desenvolver uma sequência 

de ações em que o aprendiz se torna responsável por tarefas em ordem crescente de 

complexidade e toma ciência dos processos formadores. 

Acreditamos que o estágio deva oferecer ao licenciando um aparato teórico-metodológico 

fundamental para a aprendizagem da prática pedagógica. Sustentamos essa argumentação numa 

visão de aprendizagem com consequente desenvolvimento da prática pedagógica como atividade 

humana (LOPES, 2004; 2009). Nessa perspectiva teórica, ela é entendida não como mera 

aquisição de conteúdos ou habilidades específicas para ser professor, mas como uma via para o 

desenvolvimento psíquico e principalmente humano dos sujeitos envolvidos (SAVIANI, 2000). 

Esse posicionamento reforça a necessidade da presença de uma organização da prática 

pedagógica sistematizada em todas as fases do seu desenvolvimento. Dessa forma, será uma 

prática docente que permitirá um aparelhamento consciente dos processos de formação dos 

indivíduos, via organização intencional de um ensino de matemática que permita aos sujeitos a 

apropriação de conhecimentos, habilidades e formas de comportamentos produzidos pela 



 

humanidade. Nesse sentido, a licenciatura, mesmo com todas as lutas e desencontros, é uma 

dimensão formativa excepcional no que diz respeito às probabilidades de humanização, 

emanando daí a centralidade da educação como categoria imperiosa da própria realização 

histórica do homem (PARO, 1997). 

 

3.3 Os embates existentes  

 

As licenciaturas, em geral, e neste caso especial a de matemática, têm recebido inúmeras 

críticas, tanto de pesquisadores quanto dos formadores, egressos e licenciandos. As censuras 

mencionam currículos, sobretudo no que se refere às disciplinas específicas, às metodologias de 

ensino das aulas, à discrepância entre as práticas de formação e às práticas de ensinar e aprender 

na escola básica. Há quase total inexistência de diálogo ou inter-relações entre as disciplinas 

específicas e as de formação didático-pedagógica e, como destaque e essencial relevância nesta 

pesquisa, discutimos o isolamento do estágio em referência às demais disciplinas. 

  Nesse universo de censuras, ainda destacamos as múltiplas interpretações e concepções 

de prática do educador matemático devido ao fato de que muitas vezes ele é visto como 

essencialmente praticista, bastando apenas o domínio do conhecimento matemático que, nessa 

concepção, é seu objeto de ensino e aprendizagem. 

Nessa concepção praticista, a arte de ensinar se aprende ensinando, isto é, na prática, não 

havendo necessidade de uma formação teórica acerca das relações entre matemática, aluno e 

professor. Nesse contexto, a aprendizagem docente apresenta-se bastante artesanal, sendo 

influenciada pela tradição do ensinar e aprender nas escolas ou pelo estabelecimento da relação 

com o conhecimento matemático. Tal perspectiva encontra respaldo nas formas organizativas do 

estágio supervisionado dentro das licenciaturas ainda nos dias atuais. 

Nessa concepção de formação docente para o professor de matemática, ele ocupa posição 

central e majoritária mais voltada ao conhecimento matemático clássico, no qual não se busca 

um entendimento direcionado à formação didático-pedagógica para a educação básica.  Além 

disso, não se apresenta nas licenciaturas a unicidade tão necessária entre os conhecimentos 

específicos e didático-pedagógicos. Assim as disciplinas didático-pedagógicas ocupam posição 

secundária, pois se priorizam aspectos genéricos das ciências da educação, não as situando ou 

focalizando-as nas práticas de ensinar e aprender matemática da escola básica. 

 

Essa busca de unidade implica em reconhecer que a formação inicial e continuada de 

professores precisa estabelecer relações teóricas e práticas mais sólidas entre a didática 

e a epistemologia das ciências, de modo a romper com a separação entre conhecimentos 

disciplinares e conhecimentos pedagógico-didáticos. Isso poderá ser assegurado se 



 

ambos os percursos formativos considerarem: a ênfase no estudo dos conteúdos que 

serão ensinados nas escolas da educação básica; do privilegiamento no ensino da 

relação conteúdo\método, em que os métodos são reconhecidos a partir do conteúdo e a 

garantia na formação profissional da integração entre o conhecimento do conteúdo e o 

conhecimento didático do conteúdo, além de assegurar a unidade entre as três logicas: 

dos saberes, das aprendizagens e dos contextos socioculturais (LIBÂNEO, 2012, p. 14-

15). 

 

Outra característica é o fato de que o aproveitamento desses conhecimentos na prática 

docente desse futuro professor somente viria mais tarde, mediante um processo de treinagem 

profissional. As licenciaturas configuradas no protótipo do (3 + 1) acordam sobre esse enfoque 

de formação docente praticista, sendo o último ano destinado ao treinamento ou à aplicação do 

que foi aprendido nos anos anteriores. Nesse último ano aparecia, portanto, o estágio, de forma 

completamente desvinculado e desconexo das demais disciplinas.  

 

Em relação aos cursos de licenciatura que formam professores para o ensino 

fundamental II e o ensino médio, a pesquisa comprova a prevalência no currículo do 

ensino de conteúdos, o que em si não constitui problema. O problema é a precária 

atenção á formação pedagógica, uma vez que as parcas horas a ela atribuídas se 

dissolvem na desarticulação, digamos, metodológica, entre a formação na área 

especifica e a formação para a docência. Verifica-se, pois, a mesma dissociação entre 

conteúdos e metodologias de ensino desses conteúdos, situação que pouco muda, seja 

estando a formação pedagógica situada no final do curso (3+1) ou distribuída ao longo 

do curso, como exige a legislação (LIBÂNEO, 2013a, p. 15-16). 

 

O lugar do conhecimento matemático nessa concepção de formação docente continua 

sendo considerado central e fundamental. Porém é um modelo que descarta como objetivo o 

desenvolvimento das capacidades mentais e a subjetividade dos alunos na assimilação consciente 

e ativa dos conteúdos. 

 Nessa direção, o processo formativo enfatiza mais a dimensão técnica e didática, ou seja, 

valoriza mais as inter-relações existentes entre professor-aluno-conteúdo e métodos de ensino do 

que a dimensão pedagógica, ou seja, não valora o sentido, os motivos, as necessidades do aluno 

vinculadas ao seu próprio processo de desenvolvimento e menospreza a relevância e as 

consequências do tipo do conhecimento matemático ensinado. 

Na contramão do aqui colocado, esperamos por um modelo de formação para futuros 

professores de matemática que viabilize a prática pedagógica como prática social e, por esse 

motivo, ela seja constituída de saberes e relações complexas que necessitam ser estudadas, 

analisadas, problematizadas, compreendidas e continuamente superadas em relação às 

tradicionalmente postuladas. Isso equivale a dizer que queremos um modelo formativo onde ―a 

aprendizagem seja resultado da relação ativa sujeito-objeto, sendo que a ação do sujeito sobre o 



 

objeto é socialmente mediada. Assim, o papel do professor enquanto portador de conhecimentos 

elaborados socialmente é promover interações sociais aos alunos‖ (LIBÂNEO, 2001, p.2). 

 Nesse modelo formativo faz-se pertinente uma prática que tenha como eixo principal de 

estudo e problematização as múltiplas atividades – de ensino e, consequentemente, de 

aprendizagem – do futuro professor de matemática. Nessas atividades, ele deverá ter o cuidado 

para que o trabalho com a matemática não ocorra de forma disjunta em relação com outros 

saberes e campos disciplinares.  

Para apreender e abarcar essa matemática na condição de saber de relação
6
 localizado nos 

processos interativos de aprendizagem, os futuros docentes poderiam, ainda na licenciatura, 

tomar como referência a análise de suas próprias práticas de sala de aula e, a partir disso, 

reelaborá-las tendo como fio condutor a mediação docente.  

Crendo nessa validação, repousa como ações desta pesquisa o fato de termos colocado os 

futuros professores em processo de elaboração-reelaboração e desenvolvimento de suas próprias 

atividades de ensino para que, apoiados na análise de suas práticas pedagógicas, tivessem a 

oportunidade de reelaborá-las. E, nesse processo, desenvolverem uma atividade psíquica que se 

formará, tomando-se por base uma atividade externa devidamente planejada que, posteriormente, 

se estruturará em seu plano mental. Para Delari Junior (2013, p.38), ―A atividade psíquica se 

forma da atividade prática, na dialética externo-interno. Sustenta-se que é possível formar 

processos mentais por meio de uma atividade externa com um modelo planejado‖. 

Defendemos que o professor de matemática precisa conhecer com profundidade os 

diversos matizes da matemática como prática social, não apenas na área científica, mas, 

especialmente, no que respeita à matemática escolar e às multíplices situações que ele 

vivenciará. Isso lhe proporcionará condições para explorar e desenvolver atividades de ensino 

que conduzam seus alunos à formação de pensamento teórico, favoreçam seu desenvolvimento 

psicointelectual, sendo capazes de estabelecer interconexões entre a matemática produzida por 

eles e aquela historicamente determinada pela humanidade. 

Acreditamos que, para ser professor de matemática, seja indispensável saber os conceitos 

matemáticos, bem como conhecer o momento histórico-cultural em que eles foram produzidos e 

ainda como se deu e se dá a evolução lógico-histórica desse saberes. Assim, podemos 

compreender a essência das necessidades que moveram a humanidade na procura de soluções 

que permitiram a construção social e histórica desses saberes percebendo o processo de criação 

da matemática como construção humana ao longo da perpetuação de sua própria espécie 

                                                           
6
 Saber de relação aqui é compreendido como um processo que deva comungar relações entre o ensino e a 

aprendizagem de um conteúdo especifico – em nosso caso conteúdos matemáticos -, dentro de situações histórico-

culturais concretas. 



 

(CEDRO, 2008; MORETTI, 2007). Desse modo, o conhecimento matemático só estará em vias 

de realmente ser apropriado ao, 

 

 [...] reproduzir o próprio processo do seu surgimento, obtenção e formalização, ou seja, 

quando o sujeito transforma novamente um material. [...] percorrendo de novo 

(reproduzindo) os caminhos que outrora levaram os indivíduos a descobrir e conceituar 

o conhecimento teórico (DAVYDOV, 1999c, p. 2). 

 

  Em consonância com a diversidade de conhecimentos necessários à aprendizagem da 

docência, salientamos que os conhecimentos essenciais a esse aprendiz em processo de iniciação 

docente não se limitam aos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais da matemática 

escolar ou acadêmica, tão evidenciados nas licenciaturas. Também se faz urgente nesses cursos a 

compreensão da matemática na condição de objeto de ensino e aprendizagem para o processo de 

humanização dos sujeitos nele envolvidos. Isto implica conhecer a epistemologia, a história e sua 

dimensão político-pedagógica no desenvolvimento das pessoas e da cultura humana. 

Acreditamos que os espaços de aprendizagem da docência nas licenciaturas, no sentido de 

cumprirem esses desígnios, são múltiplos e diferenciados, sendo o estágio um deles, No entanto, 

da forma como está configurado ―realmente pode ser inútil aos professores-alunos, o que aponta 

para a necessidade de ressignificar o estágio [...] para que essa disciplina tenha como base a ideia 

de emancipação humana‖ (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 126). Emancipação humana aqui 

significa a ―compreensão de que o homem se constitui, dialeticamente, a partir de atividades 

humanas que se objetivam pelo processo de comunicação nas relações interpessoais, entre 

sujeitos com diferentes níveis de domínio da cultura‖ (BERNARDES, 2010, p. 1). 

Entendemos que a própria ciência matemática precisa ser compreendida pelos futuros 

professores em seu processo de formação inicial, na sua relação com o mundo como instrumento 

de leitura e compreensão da realidade e de intervenção social, o que implica uma análise crítica 

desse conhecimento.  

Assim, durante o processo de aprendizagem da docência, o futuro professor não irá 

apenas aprender uma matemática qualquer, mas sim um modo próprio de estabelecer relações 

com esse tipo de conhecimento humano e deste com um modo próprio de organizar seu ensino. 

Construirá conexões que lhe permitirão internalizar sua própria maneira de conceber o ensino, 

tratá-lo e avaliá-lo. Nesse sentido, estará se qualificando para quando estiver de fato no processo 

de ensino-aprendizagem da matemática, ou seja, quando se tornar professor realmente. Essas 

conexões servirão de estruturas para a construção de suas ações mentais que serão formadas 

como um reflexo de suas ações externas, objetais, reguladas pelas condições materiais em que 

ocorrem (DAVIDOV, 1988). 



 

Sob a ótica de Veloso (2004), as licenciaturas devem se notabilizar em fazer com que 

seus futuros professores compreendam a matemática, não como um conjunto de assuntos 

isolados, mas uma teia inextricável de fato, formando um mecanismo histórico-cultural. Esses 

espaços formativos tão especiais falham quando, comumente, se preocupam em demonstrar a 

matemática apenas como ciência, esquecendo-se de pensar nas necessidades das escolas e sem 

estabelecer ligações com a matemática escolar. Assim, os licenciandos, após concluírem o curso 

e iniciarem a docência nas escolas, sentem-se, na maioria das vezes, incapazes e sem ajuda para 

perceberem qualquer ligação entre a tarefa de ensinar matemática e a matemática aprendida na 

licenciatura. 

  Como resultado, temos o abandono do que se aprendeu na universidade, recaindo 

rapidamente no modo tradicional de ensinar. Mesmo ciente de que esse modo de ensino é inócuo 

para o aprendizado dos alunos, acaba sendo o único que esse docente, com a pouca experiência 

adquirida no decorrer de seu processo formativo, consegue realizar. Nesse cenário, acreditamos 

que o estágio supervisionado possa estabelecer as conexões entre os problemas dos vários 

domínios disciplinares (álgebra, teoria dos números e das funções, geometria, cálculo) com os 

didático-pedagógico (VELOSO, 2004).       

A esse respeito questionamos: o que alterou em relação à formação do professor de 

matemática durante o estágio? A resposta não é muito animadora. Avançamos pouco. Mesmo 

com a introdução de novas maneiras de se organizar a aprendizagem da docência, para que se 

aprenda o ato educativo de ensinar de uma forma que demonstre uma matemática mais viva, 

exploratória, problematizadora das ideias e relações humanas, as tentativas de mudanças no 

estágio têm se mostrado como uma proposta nada fácil, sendo encarada por poucos. Entre estes 

podemos citar: Barcelos, (2006); Bueno, (2007); Camargo, (2004); Castro, (2005); Cedro, 

(2008); França, (2006); Hayama, (2008); Araújo e Pacífico, (2010); Pimenta e Lima, (2004); 

Silva, (2006); Lopes, (2004; 2009); Ribeiro, (2011). 

 Vivemos uma realidade em que as propostas formativas docentes encontram poucas 

possibilidades de mudanças, existindo grande distanciamento entre a prática e a formação 

necessária ao professor de matemática. Embora o conhecimento do assunto a ser ensinado seja 

um componente essencial, essa temática raramente é o foco central de qualquer fase do processo 

formativo, sendo quase inexistente na pauta curricular de estágio. 

Entre tantos problemas existentes nas licenciaturas, destacamos a necessidade de 

identificar o conhecimento de conteúdo que importa para o ensino de matemática. 

Posteriormente devemos levar em consideração como esse conhecimento tem que ser 

compreendido, primeiramente pelo futuro professor, para depois ser ensinado quando ele estiver 



 

desenvolvendo suas próprias atividades de ensino. Por último, mas não menos importante, reside 

a necessidade de se criarem oportunidades de aprendizagem/planejamento/organização do ensino 

de forma a permitir que os futuros professores não somente tenham domínio dos conteúdos, mas 

saibam utilizá-los em contextos variados de prática pedagógica. 

 Ainda no que concerne à formação de professores de matemática, depreendemos que as 

licenciaturas deveriam considerar e solicitar uma prática formativa durante o estágio relativa a 

algumas perspectivas que permitam ver o conhecimento da matemática como cultura e disciplina 

científica em suas múltiplas dimensões. Faz-se necessário perceber o conhecimento elementar 

dessa disciplina, bem como distinguir os alicerces e processos dos vários campos da matemática 

e das respectivas práticas em sala de aula (CARAÇA, 1958). 

 Entendemos que as licenciaturas devam possibilitar aos futuros professores se 

apropriarem do conhecimento referente à construção de uma postura crítica perante o saber 

matemático e as diferentes formas de abordá-lo. Precisam também estabelecer uma nova atitude 

em relação ao estágio com vista à organização do ensino, tomando-se por base atividades 

intencionalmente planejadas. Assim, juntos, formador e formandos poderão avaliar e discutir 

essas ações, criticamente (PIMENTA; LIMA, 2004). Aspiramos a um estágio capaz de 

compartilhar, ou seja, de promover interação de singularidades em prol de uma formação de 

professores transformadora do sujeito.  Que nesse movimento se conjugue o conceito de 

atividade como ato ou conjunto de ações que possuem como virtude primeira o fato de seu 

sujeito ativo e, portanto, agente da atividade, ser capaz de modificar, transformar, superar 

determinada matéria-prima posta que, obviamente, pode ser o outro, o outro sujeito com o qual 

compartilhou ações (SERRÃO, 2006; SANCHEZ VÁZQUEZ, 1977). 

 

3.4 Estágio – Espaço-tempo de aprendizagem ―da‖ e para ―a‖ docência: legislação e 

concepções   

 

O estágio curricular supervisionado, atendendo a legislação em vigência, é a disciplina 

que oferece ao professor em formação o exercício da atividade profissional que irá exercer. 

Momento formativo em que se deve valorizar a experiência do aluno da licenciatura na realidade 

educativa. Nesse sentido, a legislação refere-se ao Estágio como ocasião de interconexão entre os 

momentos do aprender e do ensinar, momentos interligados, mas cada qual com sua dimensão.  



 

De acordo com o disposto no artigo 13 da LDBEN
7
, os licenciandos não devem ser vistos 

apenas como trabalhadores da educação que atuam exclusivamente em sala de aula. Eles deverão 

participar da vida da escola de um modo geral, o que requer a sua atuação em atividades, como: 

elaboração da proposta pedagógica da escola, elaboração e cumprimento de planejamentos de 

atividades docentes, entre outros. 

A LDBEN, ao definir um perfil de professor para a educação básica, deposita na 

Universidade o encargo da constituição de uma política de formação inicial de professores que 

leve em consideração o aumento do espaço de atuação desse profissional a ser formado.  

Dado o que aponta a legislação vigente, o estágio supervisionado é idealizado como 

momento de aprendizagem de docência mediada, pois demandará uma relação pedagógica entre 

um professor já formado e outro em formação, no processo de escolarização, conforme estipula o 

PARECER 28/ 2001
8
. Eles devem estar interligados pela ação de orientação e acompanhamento 

do professor de estágio. Esse parecer compreende o estágio curricular supervisionado como 

―tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém se demora em 

algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão ou 

ofício‖ (BRASIL, 2002b). Tal parecer proclama uma concepção de estágio, com a indicação de 

aspectos relacionados aos objetivos e locais, isto é, ―[...] um momento de formação profissional 

do formando seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença participativa em ambientes 

próprios de atividades [...], sob a responsabilidade de um profissional já habilitado‖ (BRASIL, 

2002b). Também apregoa que o estágio curricular supervisionado ―é o momento de efetivar, sob 

a supervisão de um profissional experiente, um processo de ensino-aprendizagem que, tornar-se-

á concreto e autônomo quando da profissionalização deste estagiário‖ (BRASIL, 2002b).  

Depreendemos que, no corpo da legislação, o estágio é idealizado como um momento de 

formação profissional concretizado pelo exercício da docência na escola, ou seja, pela presença 

participativa do licenciando em ambientes reais de trabalho. Por isso é um componente curricular 

que deve ser concretizado tão-somente em unidades escolares dos sistemas de ensino, pois é um 

momento ―para se verificar e provar (em si e no outro) a realização das competências exigidas na 

prática profissional e exigível dos formandos‖ (BRASIL, 2002b).  

A legislação defende que o estágio se concretize a partir da segunda metade do curso de 

formação de professores (Lei 6.494/77) e sob a forma de dedicação concentrada, a fim de que se 

realize uma finalização formativa da relação teoria-prática. A Resolução 02/2002 institui a carga 

                                                           
7
(Lei n° 9394/1996) Lei de diretrizes e bases para a educação nacional. É a lei orgânica e geral da educação 

brasileira. Como o próprio nome diz, dita as diretrizes e as bases da organização do sistema educacional. 
8
PARECER CNE/CP 28/2001 - HOMOLOGADO. Despacho do Ministro em 17/1/2002, publicado no Diário Oficial da União 

de 18/1/2002, Seção 1, p. 31. 



 

horária dos cursos de formação de professores e no seu Artigo 1º, inciso segundo e parágrafo 

único, assinala que ―os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica 

poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 

(duzentas) horas‖ (BRASIL, 2002c). Desse modo, devemos afiançar, nos projetos pedagógicos 

dos cursos de licenciatura, que o estágio possua datas determinadas para a sua efetivação de 

forma a não se realizar em dias concomitantes com outros componentes curriculares, como vem 

acontecendo nas IES
9
. 

A legislação deixa claro que o ―estágio deve se dar em regime de colaboração entre as 

agências formadoras e os sistemas de ensino‖ (previsto no art. 211 da Constituição Federal). Isto 

pode ser acordado entre a IES formadora, o órgão executivo do sistema e a escola que receberá 

os professores em formação. As maneiras de participação mútua poderão ser acordadas entre 

essas instâncias. Além do mais, a legislação, especificamente o Parecer 28/2001, explicita que 

―essa conceituação de estágio curricular supervisionado é vinculante com um tempo definido em 

lei [...] cujo teor de excelência não admite nem um aligeiramento e nem uma precarização‖ 

(BRASIL, 2002b). 

Podemos considerar que estas regulamentações representam avanços na concepção do 

papel do estágio na aprendizagem da docência.  No entanto, autores como Pimenta e Lima 

(2004, p. 78) acreditam que: ―O estágio, conforme escrito nas resoluções encontra-se separado 

tanto das atividades práticas quanto das denominadas científico-culturais. Portanto, nem prática, 

nem teoria; apenas treinamento de competências e aprendizagem de práticas modelares‖.   

Ante o exposto acerca do que rege a legislação sobre o estágio nas licenciaturas, existem 

várias concepções próprias da problemática que encerra esse lócus tão especial da aprendizagem, 

―da‖ e ‖na‖ docência que é o estágio. Entretanto, em um ponto essas concepções convergem: os 

problemas já não são vistos apenas pelos formadores, mas também pelos alunos das licenciaturas 

que, na maioria das vezes, os veem como ―precária contribuição que a experiência do estágio 

oferece para a sua formação profissional e constituição de seus saberes‖ (ARAÚJO; PACÍFICO, 

2010, p. 7). 

Para que a constituição de conhecimentos docentes em contextos múltiplos se efetive é 

mister que o estágio constitua prática dialética, como contribuição para uma aprendizagem da 

docência que mobilize saberes docentes e que, nele, se viabilizem a crítica construtiva e a oferta 

de caminhos para uma realidade educativa ainda alicerçada numa concepção tecnicista. 

 

O estágio, nos moldes tradicionalmente assumidos nos cursos de formação de 

professores, não tem permitido contribuir para análise crítica da prática docente em sala 
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de aula e não tem conseguido formar uma cultura ou atitude docente que consiga 

superar a cultura escolar que ainda carrega vícios de uma perspectiva tecnicista e 

conservadora da educação (GHEDIN, ALMEIDA; LEITE, 2008, p. 34). 

 

Como meio de mobilização dessa prática dialética está a perspectiva de que no estágio 

aconteça o movimento de superação e se depare com outro instante, que ela se inicie com um 

processo de construção e reconstrução compartilhada da forma organizativa do ensino. 

Consequentemente que se consiga gerar outro momento, o de síntese. Este se relacionará ao ato 

de aprender a ser professor, sendo uma experiência de trabalho docente compartilhado e de um 

estágio que consubstancie componentes teóricos e práticos essenciais a essa formação docente. 

 

Isso só pode ser conseguido se o estágio for uma preocupação, um eixo de todas as 

disciplinas do curso, e não apenas daquelas erroneamente denominadas ―práticas‖. 

Todas as disciplinas, conforme nosso entendimento são ao mesmo tempo ―teóricas‖ e 

―praticas‖. Num curso de formação de professores, todas as disciplinas. As de 

fundamentos e as didáticas devem contribuir para sua finalidade, que é formar 

professores a partir da análise, da crítica, e da proposição de novas maneiras de fazer 

educação (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 44). 

 

Considerando essas questões que envolvem o estágio, compreendemos que a 

aprendizagem da docência e a sua tão necessária construção de conhecimento não dependem 

exclusivamente da prática, nem dela pode ser excludente (ARAÚJO, 2003; SERRÃO, 2006, 

TAVARES, 2002). Ambas desempenham seus papéis nucleares na elaboração das atividades de 

ensino que são a base para a construção de outra atividade - a pedagógica que, neste caso, é 

entendida como práxis.  

Quando nos propusemos investigar as produções bibliográficas referentes ao estágio e 

suas correlações com a formação docente (AROEIRA, 2004; BARCELOS, 2006; BORGES, 

2002; BUENO, 2007; CASTRO, 2005; SILVA, 2006), deparamo-nos com uma desarticulação 

entre o que vamos chamar aqui de dimensões formativas, ou seja, a forma de configuração das 

licenciaturas e a problemática acerca do currículo nelas oferecido. Chamamos a atenção para a 

maneira como o próprio estágio está organizado e compreendido, deixando de ser visto como 

uma dessas dimensões formativas e, sim, como atividade capacitada para instrumentalizar a 

práxis docente, sendo concomitantemente atividade teórica e prática na formação do professor 

(ARAÚJO e PACÍFICO, 2010; SILVA, 2009; PIMENTA, 1995). Entretanto, ele sozinho não 

pode ser o responsável pelas limitações esboçadas nas esferas formativas do professor. Em sua 

alçada não podem coexistir todas as articulações e interlocuções de um curso de formação 

docente. Devemos fazer do estágio uma experiência desafiadora na qual se possa proceder ―[...] 

intercâmbio, durante o processo formativo, entre o que se teoriza e o que se pratica [...]‖ 

(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 57). 



 

Esse intercâmbio deve ser uma das contribuições do estágio no processo formativo 

docente. Porém, a tarefa maior de realizar correlações e interconexões nas licenciaturas deve 

estar embutida em cada disciplina, no intuito de não perder de vista que a realidade escolar deve 

ser referencial para a formação docente. 

Muitas das limitações mencionadas são oriundas da forma como o futuro professor é 

concebido. Infelizmente, na maioria das vezes, ele é idealizado como mero consumidor de 

teorias e, posteriormente, transmissor de conhecimentos.  

Nesses casos temos a conformação de estágios estabelecidos como simples organismos 

de adequações de recursos para sanar as dificuldades encontradas na aprendizagem da docência. 

Muitas vezes essas soluções encontradas são tidas como escassas diante da complexidade do 

processo educativo em que se inserem os processos formativos docentes (CASTRO, 2005). 

Ademais não basta improvisar situações que não se assemelhem ao cotidiano, ou seja, organizar 

temporariamente o ensino, sem alicerce que o sustente no decorrer das ações pedagógicas 

(MOURA, 2001). Ao contrário, devemos instituir uma ―[...] adequada organização do processo 

de ensino-aprendizagem‖ (LIBÂNEO; FREITAS, 2013, p. 342), no qual tenhamos definido ―[...] 

o papel da didática na perspectiva de um ensino para o desenvolvimento, que passa 

necessariamente pela organização da atividade de estudo na dimensão do movimento lógico-

histórico‖ (ARAÚJO, 2013, p. 154). 

Nessa organização permanente do ensino dentro de um viés lógico das atividades de 

ensino docentes, Lopes (2004; 2009) demonstra as probabilidades de afinidade entre o estágio e 

a aprendizagem da docência no estágio compartilhado. Ela destaca essas proximidades e indica a 

permissividade dessa aproximação pelo fato de que o estágio deve preparar o formando para ―um 

trabalho docente coletivo, [...], pois a tarefa escolar é resultado das ações coletivas dos 

professores e das práticas institucionais, situadas em contextos sociais, históricos e culturais‖ 

(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 56). 

No viés do compartilhamento de ações dentro do estágio com o objetivo de mostrar as 

dimensões da organização do ensino e as características dos trabalhos coletivos, encontramos 

Bueno (2007), Cedro (2008) e Hayama (2008). Estes oferecem subsídios para a conformação de 

propostas de estágio supervisionado que provoquem discussões acerca da relevância dos 

trabalhos coletivos. As sugestões perpetradas pelos autores contemplam uma estratégia potencial 

para a construção de conhecimento que denominaremos de capacidades de organizar seu próprio 

ensino. Isso acontecerá em instantes nos quais os conhecimentos poderão ser compartilhados, e 

se permitirá o questionamento tão essencial a sua produção, por intermédio de uma postura 

investigativa. Esse encaminhamento oferecerá ao futuro professor a oportunidade primeira de 



 

planejar, desenvolver, reelaborar e desenvolver novamente suas ações docentes, por intermédio 

de suas atividades de ensino. Amplia-se dessa forma, além do processo de sua própria 

aprendizagem, a assunção de uma conduta ativa ante do conhecimento e da compreensão do que 

seja o trabalho docente. 

 

O trabalho de professor é, portanto, um trabalho prático, entendido em dois sentidos, o 

de ser uma ação ética orientada para objetivos (envolvendo, portanto, reflexão) e o de 

ser uma atividade instrumental adequada a situações. A reflexão sobre a prática não 

resolve tudo, a experiência refletida não resolve tudo. São necessárias estratégias, 

procedimentos, modos de fazer, além de um sólido conhecimento teórico, que ajudam a 

melhor realizar o trabalho e melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e como mudar 

(LIBÂNEO, 2004, p 26). 

 

Não podemos ignorar que os conceitos de coletividade e compartilhamento fundamentam 

novos modelos de formação docente. Igualmente, não devemos deixar de frisar a existência de 

lacunas relacionadas à produção de pesquisas sobre o papel desses conceitos na formação de 

futuros professores (GIOVANNI, 1998; HAYAMA, 2008). A ênfase dada ao compartilhamento 

é por um motivo único: o estágio supervisionado não é uma ocasião de aprendizagem solitária. 

Ao contrário, é um cenário onde suas diversas personagens - futuros-professores, professor-

formador, professor-supervisor e alunos - podem produzir conhecimento na teia das relações 

interpessoais. 

Quando nos referimos às relações interpessoais, nós o fazemos alicerçados em Vigotski 

(1987) que afirma serem elas elementos necessários ao desenvolvimento dos sujeitos. Segundo 

ele (p. 17) ―a colaboração entre pares ajuda a desenvolver estratégias e habilidades de solução de 

problemas pelo processo cognitivo implícito na interação e na comunicação‖. Nesse panorama, a 

aprendizagem desse futuro professor ocorreria através do compartilhamento de diferentes 

perspectivas para a organização do ensino de matemática. Também aconteceria pela necessidade 

de tornar explícito o pensamento do futuro professor e pelo entendimento do pensamento do 

outro mediante interação oral ou escrita. Na necessidade de compreender e ser compreendido 

pelo seu coletivo, o sujeito cria relações entre o motivo da atividade e o objetivo da ação, o que 

conferirá à atividade seu sentido (LEONTIEV, 1978). Assim, vemos a necessidade de entender 

ou ser entendido pelo grupo como ―processo caracterizado por transformações constantes que 

pode ser um procedimento para se atingir um objetivo ou operação que se relaciona com 

diferentes ações‖ (NÚÑEZ, 2009, p. 87). 

Pensar na possibilidade de se construírem propostas de estágio para licenciaturas 

ancoradas nesses conceitos implica, necessariamente, maior compreensão por parte dos 

profissionais da instituição formadora e das escolas-campo acerca de seus papéis. Como tal 



 

requer também compromisso ético no desenvolvimento dessas atividades a fim de que seja 

possível estabelecer outros parâmetros para a produção de práticas comprometidas com uma 

formação qualitativamente mais humana para os professores (FRANÇA, 2006). 

 Estamos cientes também de que a formação dos professores acontece em inúmeras 

dimensões e seus respectivos espaços de aprendizagem. Os cursos de formação inicial é uma 

dessas esferas privilegiadas, mas não a única. O estágio supervisionado não é o que cabalmente 

edificará todo o processo de aprendizagem do futuro professor, com todas as suas complexas 

características e elementos. Porém ele precisa constituir-se como elo – com todas as 

possibilidades e limites – dessa cadeia formativa presente na vida dos que escolhem a docência.  

 

3.5 Possibilidades e limites do estágio 

 

A problemática em torno da separação entre teoria e prática está perpetuada pela 

conveniente organização curricular das licenciaturas. A composição habitual para a maior parte 

desses tipos de cursos coloca teoria e prática em momentos estanques. É uma estrutura feita de 

etapas. Nos primeiros anos os licenciandos estudam as disciplinas específicas. Depois as 

disciplinas pedagógico-metodológicas.  Consideramos que o pior não são as etapas, o ruim é o 

fato do pouco ou nenhum relacionamento entre elas. Apartam-se os elementos da formação 

docente que, na verdade, são intrínsecos, como se o conhecimento pudesse primeiramente ser 

apropriado para posteriormente ser exercitado. 

 O destaque dado à dimensão teórica, ofertada no início do curso está conectado a uma 

compreensão de formação acadêmica voltada ao estudo das disciplinas de cunho científico. Ao 

tratar do divórcio existente entre esses dois polos da atividade humana, percebemos que a crise 

de aprofundamento teórico nos cursos de formação de professores tem refletido negativamente 

na prática pedagógica desses futuros profissionais. 

Não obstante, cabe assinalar que um embasamento teórico sem concordância crítica pode 

desembocar em uma práxis que sempre se reporta a outras já existentes, ausente de reflexão, 

cópia de padrões constituídos, distanciada dos contextos nos quais a atividade docente é 

realizada. É uma práxis de segunda mão e que não produz nova realidade, não oferece 

transformação de qualidade para os fatos reais, não muda de forma criadora. Ao contrário, 

coopera para expandir a área do instituído e, por conseguinte, contribui de forma quantitativa 

para uma alteração já causada (FÁVERO, 2002; FREITAS, 2007). 

Estudos como os de Pimenta e Gonçalves (1990); Pimenta e Lima (2004); Machado 

(2003) e Almeida(1995) têm demonstrado que o estágio se institui como a prática do curso que 



 

ratifica o intento de fazer com que o futuro professor repita a prática pedagógica que ele vê nos 

longos períodos de observação propostos pelo estágio dominante e realizável. Compreendemos 

que essa finalidade precisa ser repensada, na medida em que pressupõe uma dicotomia entre 

teoria e prática. A separação entre elas deriva de um empobrecimento que conduz à exaustão das 

práticas pedagógicas escolares, o que evidencia a necessidade de explicitar por que o estágio é 

teoria e prática e não teoria ou prática e, muito menos, a prática da teoria. 

Diante dessa vivência percebemos que o estágio tem se instituído meramente como forma 

de cumprimento de um requisito legal. Como resultado, vivemos sua burocratização. Desse 

modo, separar teoria e prática, valorizando-se ora um lado ora o outro da extremidade de um 

processo tão inextricável, como é a formação docente, é condená-la a mero ativismo vazio e 

inócuo. 

Considerando essas discussões, o estágio deve ser visto como uma atividade em que os 

futuros professores, durante seu processo de formação tenham oportunidades de articular de 

forma ininterrupta o aprender e o ensinar. E assim prosseguir na busca de significados e motivos 

que os conduzam a resoluções prioritariamente coletivas – por que a escola é um espaço grupal – 

de situações-problema próprias do ambiente da educação escolar.  Esta postura de superação, em 

que se busca alcançar a formação do professor, se constrói apoiada numa relação dialética entre 

teoria e prática, de acordo o pressuposto de que 

 

Não sendo na verdade diversas, mas diferentes, distinguindo-se em virtude de sua 

própria natureza, teoria e prática são inseparáveis uma da outra, como momentos do 

trabalho de compreensão e de criação da realidade. A prática, ao criar o real, o novo, 

exige que a teoria o pense, pois como novo ele é o ainda não pensado e precisa ser 

interrogado e compreendido. A teoria, por sua vez, ao pensar o real, ao compreendê-lo e 

recriá-lo, exige que a prática não se contente com o já feito, mas o supere, produzindo o 

novo (COELHO, 2004, p. 224). 

 

 Isso exige que os responsáveis pela formação de professores assumam uma postura 

voltada para uma atitude crítica que reconheça na prática social humana a origem de qualquer 

teoria e identifiquem nela os pressupostos teóricos que a regem. Nesse sentido, a teoria toma 

corpo ao assumir uma dimensão integradora e formadora de um professor capaz de pensar a 

prática social como fundamento para a prática educativa. 

Propor um estágio estruturalmente organizado de forma completamente diferenciada do 

que está posto na grande maioria das licenciaturas, é propor aos futuros professores, entre tantas 

coisas, que seus problemas e possibilidades do cotidiano escolar sejam debatidos de acordo com 

o arcabouço teórico escolhido. Assim ocorrendo, eles poderão ter a chance de se sentirem 

sujeitos de suas próprias ações. 



 

Para tal devemos romper com a concepção fragmentada da formação docente, em que as 

aulas na universidade são consideradas um espaço para a teoria e a escola-campo espaço da 

prática. Essa concepção é a corresponsável pela efetiva desarticulação desses elementos e 

contribui para a preocupação principal de o estágio se concentrar nos seus aspectos burocráticos. 

A postura de superação apoiada na relação dialética, comentada anteriormente, propõe a 

construção de uma concepção formativa em que a teoria e a prática sejam consideradas núcleos 

articuladores no processo de formação docente. Essa formação se consubstancia no trabalho 

construído com esses dois elementos (teoria e prática) de forma conexa, indistinguível e 

complementária, sem desconsiderar suas particularidades e singularidades dentro do universo de 

formação (PIMENTA; LIMA, 2004). 

 Julgamos que a concretização dessa unidade, dessa relação dialética fundamentada nos 

pressupostos aqui apresentados, consistiria no alcance de uma proposta que se volta para uma 

política de formação global do professor, por meio de um trabalho com características, como: 

compartilhado; engajado, com vistas à democratização da escola e ao acesso ao conhecimento 

historicamente produzido pelo homem ao longo da perpetuação de sua espécie; produtor de um 

processo real de transformação do homem em humano. Enfim, um processo que, de tão 

complexo, não pode ser atingido dentro de um curso de formação de professores se não constar 

de sua estrutura curricular. 

Afinal, o currículo é um elemento organizativo dos tempos e espaços usado por uma 

instituição educativa – seja ela de qualquer nível – para desenvolver os diferentes conhecimentos 

e valores que, durante a construção do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), forem 

considerados necessários à formação de seus alunos. Isso somente é realidade porque, 

alicerçando-se no princípio da autonomia da LDBEN (Art. 12 e 13)
10

, as instituições educativas 

possuem como encargo a construção do seu PPP.  Nessa construção temos a oportunidade de 

discutir e estabelecer concepções de homem, mundo, sociedade, conhecimento, avaliação e 

tantas outras, com a finalidade de instituir referências e diretrizes próprias para as práticas que 

almejamos implantar, ou seja, construir o currículo. 

Nesse espaço peculiar de um processo formativo docente ocupado pelo currículo, o papel 

do estágio curricular supervisionado precisa ser debatido, pois os problemas apontados 

permanecem atuais, por exemplo: a falta de perceptibilidade da função da escola na sociedade; a 
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Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  

 



 

forma de organização do trabalho pedagógico; a vulgarização dos conteúdos; a falta de 

planejamento das atividades de ensino; entre outros.    Sublinhamos que a resolução desses 

problemas, necessariamente, passa por modificações curriculares. As diferentes maneiras de se 

ver o estágio e a valorização ou desvalorização do que lhe é atribuído revelam, na verdade, 

―diferentes formas de conceber a organização curricular dos cursos de formação dos 

profissionais da educação e diferentes formas de conceber a elaboração e a produção de 

conhecimento e diferentes projetos históricos‖ (FREITAS, 2007, p. 31).   Daí, a urgência de 

articular a formação de professores e, especificamente o estágio, com uma disposição curricular 

que supere a fragmentação dos conhecimentos necessários à docência, dos processos de ensino e 

aprendizagem, da díade teoria-prática e do trabalho manual versus trabalho intelectual.  

  Assim sendo, por que aproximamos estágio e currículo no âmbito desta pesquisa? Nosso 

objeto de estudo não é o estágio, muito menos o currículo, mas a organização do ensino que pode 

ocorrer no estágio durante a aprendizagem da docência. Nesses termos, para que essa 

organização do ensino transcenda os limites desta pesquisa, ela pode e deve passar por 

reorganização curricular na licenciatura que a abriga. Afinal, ainda que os estágios sejam 

estudados e alterados com base em normas regidas por nossa legislação, também devem 

provocar a alteração não apenas do estágio mas da organização do trabalho pedagógico realizado 

durante seu desenvolvimento. Contudo, não constatamos modificação da organização do 

trabalho pedagógico, mesmo com a deliberação das resoluções 01 e 02 do Conselho Nacional de 

Educação que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena que versa 

designadamente do acréscimo da carga horária de estágio para 400 horas.  Isto é, o currículo se 

conserva, na sua essência, fragmentado (RODRIGUES, 2007). 

A alteração da organização do trabalho pedagógico na escola e nos cursos de formação de 

professores representa uma modificação expressiva no trato do conhecimento, quer nas 

disciplinas escolares, quer nas áreas de conhecimento dos cursos formativos docentes, entre elas, 

o estágio. O extraordinário não é somente concretizar mudanças pontuais em disciplinas 

curriculares, mas sim viabilizar alterações de forma expressiva no trato com o conhecimento.   

Desse modo, para que uma modificação curricular contribua com uma proposta de estágio capaz 

de superar a sua concepção terminalista e fragmentada, temos de fazê-la de forma que contenha 

elementos como a formação para o humano, a forma de manifestação da educação omnilateral 

dos homens e   a organização do ensino como objetivo formativo do trabalho pedagógico. 

 

3.6 Os momentos de desenvolvimento do estágio 



 

O Parecer 21/2001 (BRASIL, 2001a) define o estágio como ―momento de efetivar um 

processo de ensino-aprendizagem que [...] se efetivará numa relação pedagógica entre alguém 

que já é profissional da educação em ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário.‖  

Dessa forma colocado, é como se bastasse  fazer parte desse processo para que ocorresse a 

transformação do estagiário em professor. 

Cabe pontuar que a proposta de estágio aqui delineada não se firma apenas nessa visão 

simplista de estágio. Propomos que em seu desenvolvimento haja possibilidades de construção 

de um conhecimento dialético pelo professor em formação, no sentido de que a teoria e prática, 

ensino e aprendizagem, conhecimentos disciplinares e pedagógicos consistam num núcleo 

articulador do processo de formação. Esse processo, por sua vez, seria oriundo do trabalho 

desenvolvido com esses eixos de forma agregada, indissociável e integrante de todos os 

momentos de realização do estágio, desde a observação da realidade educativa, passando pela 

regência coparticipativa e, finalmente, pelo desenvolvimento da atividade pedagógica em si. 

Assim, seria permitida ao professor em formação a compreensão da realidade escolar, da 

realidade do ensino da matemática escolar e a vivência da práxis pedagógica. 

Mesmo sendo a observação uma técnica humana usada desde o princípio de sua história 

para afiançar a sobrevivência, o homem contemporâneo igualmente a emprega para obter dados 

para sua vida diária, fazendo-o espontaneamente. Mas, não é apenas ao acaso que ela ocorre, 

pois é um respeitável instrumento de pesquisa científica. Na educação, constitui um dos 

processos de identificação e avaliação mais difundidos e empregados, o que nos leva a crer que 

seja importante procedimento para aferir fenômenos comportamentais e para apreender a 

realidade escolar. 

 Portanto, no estágio supervisionado, o professor em formação, por meio da observação, 

aproxima-se dos componentes do processo ensino-aprendizagem do qual fará parte, tendo a 

chance de avaliar de forma particularizada elementos que muito significarão para quando 

desenvolver sua práxis pedagógica. Mas em que incide o processo de observação no estágio? 

―Constitui processo para a identificação e avaliação de fenômenos por descrição, classificação ou 

ordenação, sem instrumentos ou com instrumentos que afetem o observador, e não o fenômeno a 

ser observado‖ (FARIA JUNIOR, 1987, p. 10). Em consonância com o exposto, Pimenta (1995) 

assinala que o conteúdo da observação é bem variado: implica observar toda a organização da 

escola e do ensino, o conteúdo e sua relação com a metodologia, o planejamento, as dificuldades 

de aprendizagem e de relacionamento dos alunos, entre outros aspectos.  

Avaliamos, igualmente, que a observação é um processo complexo e ―científico que 

permite um melhor conhecimento do objeto de um estudo [...]‖ (FARIA JUNIOR, 1987, p. 7).  



 

Assim, uma das principais características do processo de observação é o fato de ser muito 

utilizado para investigar processos de formação de professores. Devido às suas especificidades, 

há uma facilidade em aplicar essa útil ferramenta de pesquisa. Na observação (tida como um dos 

primeiros momentos realizados pelo estagiário na escola-campo) ele - estagiário - pode aplicar 

seus sentidos diretamente ao fenômeno que está sendo estudado de forma global, e não apenas a 

determinados elementos, ou seja, compreender o todo.  Afinal o que [...] importa é conhecer as 

características individuais e sociais dos alunos, sua relação prévia com a matéria, seus motivos e 

modos de aprender (LIBÂNEO, 2014, p. 19). 

No curso de Matemática em que desenvolvemos a proposta de estágio desta pesquisa, a 

observação no estágio supervisionado implica conhecer desde a realidade da escola até a aula de 

matemática propriamente dita. Nessa observação atentamos especificamente em descrever os 

fenômenos sem transformá-los, o que se torna um grande desafio dada a subjetividade presente 

em todos os momentos de observação no âmbito de quem observa e quem é observado.  Faz-se 

importante, no processo de observação, descrever o ensino tal como ele é, com todos os 

problemas que professores e alunos se veem obrigados a enfrentar no processo de ensino-

aprendizagem. Com isso, haverá oportunidade de verificar a realidade do ensino da matemática 

escolar.  Entretanto, ressaltamos ser fundamental registrar o momento da observação em um 

processo de estágio, pois, assim, torna-se mínima a probabilidade de esquecimento de aspectos 

essenciais. Esses registros podem ser realizados de distantes maneiras: fichas para apontamentos, 

diários de campo, entre outras. Na realidade do estágio desta pesquisa, foram usados diários de 

campo nos quais a dimensão do fenômeno a observar aparece de forma bem ampla. 

O momento subsequente a esse no estágio é o que se denomina coparticipação ou 

semirregência como é chamado na IES pesquisada. Caracteriza-se pelo prosseguimento da 

observação, processo no qual o professor em formação compartilha de forma ativa da aula sem 

intervir em seu desenvolvimento. A coparticipação se distingue do processo de observação por 

ser o momento assinalado por uma observação mais compartilhada das ações pedagógicas 

desenvolvidas pelo professor regente, no qual é lícito auxiliá-lo. Essas são estratégias de ensino-

aprendizagem fundadas na colaboração e na solidariedade em classe, o que nos remete à 

participação guiada, conforme sugere Rogoff (1990) e, mais particularmente, ao conceito de 

raciocínio dividido, efetivado na influência mútua entre pares (VYGOTSKY, 1987). Dessa 

forma, o professor em formação deve auxiliar o professor regente no que for necessário, mas 

sempre com a presença e a autorização dele. Essa atuação pode ser caracterizada pela 

participação nas aulas junto com os alunos, com várias ações que representem a atitude de um 

ator coadjuvante no processo de ensino-aprendizagem discente. Na carga horária destinada às 



 

atividades de estágio, há uma específica para realização tanto da observação quanto dessa 

coparticipação como parte de um todo.  

A coparticipação no estágio da Licenciatura de Matemática da IES pesquisada apresenta 

uma aparência colaborativa entre instituição, práticas e sujeitos do processo:  professor regente, 

professor em formação e professor orientador de estágio. Essa concepção implica entender que o 

estágio é uma ocasião em que os envolvidos ―[...] encontram possibilidade para ressignificar suas 

identidades profissionais, pois estas [...] não são algo acabado: estão em constante construção, a 

partir das novas demandas que a sociedade coloca para a escola e a ação docente‖ (PIMENTA; 

LIMA, 2004, p. 127).   

 Logo, esse processo não sugere, em nenhuma conjectura, que o professor em formação 

seja o responsável pela aula, tampouco que ele irá substituir o professor regente. Ele deve 

planejar, executar e avaliar, junto e sob a supervisão do professor habilitado, todas as ações a 

serem desenvolvidas. Na carga horária instituída há um percentual de horas dedicadas a essa 

prática dialogada tanto com o regente quanto nas aulas de estágio, na forma de seminários 

participativos entre o professor orientador de estágio e demais professores em formação. Nos 

momentos de coparticipação, os professores em formação praticam o trabalho docente na 

presença do professor regente, sendo envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Para 

registro e controle dessas ações também são utilizadas fichas ou diários de coparticipação, nos 

quais os conteúdos, as formas de organização do ensino e a constatação da aprendizagem são 

alguns dos assuntos selecionados. 

O terceiro momento do estágio é uma das ocasiões mais esperadas neste processo, qual 

seja a regência. Esta se configura uma etapa na qual o professor em formação desenvolve 

efetivamente suas atividades de ensino em sala de aula e concretiza o seu planejamento 

elaborado para este fim.  Entretanto, ao contrário do que deveria ser o clímax do seu processo de 

aprendizagem da docência é, muitas vezes, considerado um momento isolado no percurso do 

estágio, descontextualizado. Nessa etapa os professores em formação acreditam que irão por em 

prática o que estudaram no curso de Formação. Entretanto, avaliamos que, distanciados das 

contribuições teóricas e didático-metodológicas, o momento da regência oferece poucas 

possibilidades de auxílio no aprendizado de sua atividade principal: o ensino. 

É comum encontrar nessas regências professores em formação que planejam aulas como 

se fossem as primeiras e/ou as últimas daquela sala. Isto é, planejam sem considerar o processo 

iniciado pelo professor regente e o que ainda vai se desenvolver após o estágio.  Nesses casos, 

qual compreensão de ensino está implícita? E de práxis? Qual é o papel do estágio na formação 

desse estagiário?  



 

Em se tratando da preparação para a regência, esta deve partir da análise realizada 

referente às informações obtidas nos momentos anteriores: observação e coparticipação. Esses 

dados precisam ser manifestados como fontes para o planejamento das atividades de ensino da 

regência. Caso contrário, os momentos de observação e regência compartilhada perdem seu 

sentido.  

O planejamento da regência, por sua vez, deve ser compartilhado com o professor 

regente. Além de ele ter o conhecimento experiencial construído na prática, reconhece o 

potencial da sala. Assim, deve ser um companheiro ativo nesse momento essencial da 

aprendizagem da docência.  

Na maioria das IES há a orientação de que a regência deve ser compartilhada. Então, o 

estagiário terá sempre o acompanhamento do professor orientador do estágio, o que é essencial 

para sentir-se ajudado, especialmente quando se trata de estagiário em formação inicial, sem 

experiência docente.  

O momento da regência também pode ser vivido por intermédio do desenvolvimento de 

um projeto de intervenção. Neste caso, por meio da observação, o professor em formação busca 

identificar dificuldades particulares da turma no que concerne à aprendizagem de determinado 

tipo de conteúdo matemático. Então, elabora para esta fase um plano de intervenção com o 

intento de alcançar aquele ponto específico.  

Se a observação e a semirregência proveem dados para a regência, esta, por sua vez, 

municia o professor em formação para a análise do processo desenvolvido e elabora sua síntese. 

Para isso é fundamental que ele obtenha uma sistematização dessa experiência, procure rever os 

objetivos elaborados no início, a fim de saber se foram alcançados e transformados durante o 

processo. É um momento de avaliação final, mas não o fim do processo de aprender a ser 

professor, já que estágio é apenas uma etapa na formação. As ideias estabelecidas no decorrer 

deste processo devem, pois, servir para aclarar a prática do futuro professor.   

 

3.7. Planejamento: elemento constituinte da unidade formativa 

 

Falar de planejamento como elemento imprescindível para se organizar o ensino, dentro 

de uma dimensão formativa tão ampla e ao mesmo tempo tão desconexa da realidade como é a 

licenciatura, pode parecer um assunto desgastado. Contudo, o planejamento que abordamos aqui 

vai além do que é compreendido pela massa docente atual. Desejamos caracterizá-lo como 

elemento inalienável do percurso formativo, como componente da prática pedagógica em 

desenvolvimento (LOPES, 2004) 



 

Sabemos que, atualmente, a maneira de planejar a atividade pedagógica do professor não 

é a mesma que outrora, quando se pensava que as disciplinas se pronunciavam por princípios 

imutáveis, quando muitos campos disciplinares estavam em fase de significação 

(HERNÁNDEZ, 1998). Entendemos que o advir das ocasiões transforma a maneira de projetar a 

vida. Por isso, mesmo que sejam empregados conceitos análogos, o contexto histórico-cultural é 

diferenciado, razão pela qual, em momentos distintos, o planejamento assume papéis singulares. 

O ato de planejar é componente histórico do homem, dado que a aspiração de alterar suas 

necessidades em fatos objetivos é uma inquietação que segue todos os seres humanos. Nas mais 

ingênuas ações humanas do cotidiano, quando o homem raciocina de forma a aprovar suas 

necessidades e motivos, ele está planejando as ações que irá concretizar.  

 

A questão por que planejar parece ter resposta óbvia: planeja-se porque não há ventos 

favoráveis para quem não sabe para onde navega. [...] portanto, o planejamento é um 

roteiro de saída, sem certeza dos pontos de chegada ao porto. Por esta razão, todo 

planejamento busca estabelecer a relação entre a previsibilidade e a surpresa. Na base 

dessas afirmações está o conceito de que nenhuma situação é igual a outra, ou seja, o 

planejamento deverá considerar que cada relação sempre terá os componentes da 

incerteza, da singularidade dos sujeitos e do conflito de valores (MORETTO, 2011, 

p.100). 

 

Sob outro ponto de vista, o planejamento é tido como uma atividade que orienta a tomada 

de decisões dos docentes, sendo compreendida como atividade conscienciosa e sistemática, 

centrada na aprendizagem ou no estudo, mediada intencionalmente pelo professor. Ou seja, ―a 

ação de planejar não se reduz ao simples preenchimento de formulários para controles 

administrativos; é, antes, a atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas 

em opções político-pedagógicas [..]‖ (LIBÂNEO,1994, p.222). Ao avaliar as situações reais, o 

ambiente, os contextos em que a escola está posta, o professor pode instituir e reconstruir sua 

didática, de forma que, ao utilizar o planejamento, possa transformar a organização do ensino. 

Assim posto, o planejamento emoldura-se no cenário da formação de professores como 

uma tarefa docente que inclui situações, como: previsão das atividades didáticas em termos da 

sua organização e orientação em face do que se pretenda alcançar; adequação e reelaboração no 

transcorrer do processo de ensino; fomento da formação de ações mentais que se deem pela 

apropriação do conhecimento que possa ocorrer durante o processo de realização de ações 

conexas ao planejamento (DAVIDOV, 1988). 

 Segundo Libâneo (1994), o planejamento tem ampla autoridade no processo de 

estruturação da prática docente por tratar-se de um procedimento de organização e constituição 

da ação docente. Dessa forma, torna-se elemento de junção articulada entre a atividade escolar e 

seu conjunto de problemas oriundos da natureza social, histórica e cultural que nela coexistem. 



 

De acordo com esse autor, ao deliberar sobre o valor do planejamento na organização das ações 

docentes surge uma preocupação no sentido de integrar a coordenação da ação docente à 

problemática do contexto social em que o seu público alvo está inserido. Pretende-se, com essa 

relação, maior desenvolvimento docente e discente, como também dos contextos que a 

permeiam. 

 

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulários 

para controle administrativo, é, antes, a atividade consciente da previsão das ações 

político – pedagógicas, e tendo como referência permanente às situações didáticas 

concretas (isto é, a problemática social, econômica, política e cultural) que envolve a 

escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, que integram o processo de 

ensino (LIBÂNEO, 1994, p. 222). 

 

O planejamento das ações docentes deve visualizar o processo ininterrupto que atente 

para o fato de vermos a educação de forma universal, a fim de acolher as necessidades singulares 

e grupais dos componentes da coletividade escolar, bem como constituir a abertura apropriada 

por meio de ações ponderadas e estratégicas conferidas para obter objetivos. Devemos também 

correlacionar o desenvolvimento do sistema educativo com o econômico-político e o cultural-

histórico que localiza e estabelece categorias basais para o aprimoramento dos fatores que 

influencia no sistema educacional.  

Planejar exige constante busca docente. Em se tratando da prática pedagógica, faz- se 

necessário ainda mais desenvolver esse hábito, pois o ensino aqui pensado tem como principal 

função garantir a coerência entre as atividades de ensino docente e as ditas atividades de 

aprendizagens discentes. Então, poderíamos dizer que a forma de planejar deve focar a relação 

entre o ensinar e o aprender.  

Quanto ao planejamento, devemos desenvolver um processo de disposição a propósito do 

desempenho concreto por parte dos professores na sua ação pedagógica e envolver ações e 

atividades de ensino que efetivamente se transformem em aprendizagem para o aluno. O 

planejamento dessas ações pedagógicas enquadra-se no cenário da educação como uma atividade 

docente que tem incluído tanto a antecipação das atividades em face dos objetivos indicados, 

quanto a sua acomodação no transcurso do processo de ensino. 

Sob essa linha de entendimento, Libâneo (1994) salienta a importância do planejamento 

dessas ações e, consequentemente, das atividades de ensino do professor. O autor situa o 

planejamento das ações pedagógicas como importante elemento da atividade docente e salienta 

que a ação de planejá-las não se restringe ao ingênuo preenchimento de relatórios para controle 

do grupo gestor. É, antes, a atividade consciente da previsão das ações político-pedagógicas, 

tendo como menção constante as situações de ensino e de aprendizagem concretas, permeadas 



 

por uma problemática social, econômica, política e cultural de todos os partícipes que integram o 

processo de ensino 

O planejamento é componente de um processo constante por meio do qual sua 

elaboração, desenvolvimento e reelaboração perante a mediação intencional do professor estão 

profundamente ligados. Assim, rememoramos uma ação concretizada, preparamos nova ação 

num processo sucessivo e sem cortes. No caso do planejamento de atividades de ensino, uma 

previsão bem feita das etapas do que será realizado pode melhorar a aprendizagem dos alunos e 

aprimorar a prática pedagógica do professor. Ao nos referir a essas etapas, isto é feito para que se 

tenha melhor compreensão didática do processo, pois é imprescindível que se veja o 

planejamento como forma de organização do ensino do professor, um movimento dialético, 

processual, de influência mútua, não composto de linearidade. Logo, é um processo que 

possibilita a formação de novos conceitos e novas habilidades, contribuindo para o 

desenvolvimento do futuro professor. 

Em consonância com nosso referencial teórico, o planejamento deve estar permeado de 

perspectivas de ações para que não se torne um ato meramente burocrático. A maneira de se 

planejar não deve ser automática e repetitiva. Na realização do planejamento devem ser 

respeitados, compatibilizados entre si, múltiplos aspectos: i) ter os alunos como sujeitos 

particulares em relação ao aprender de cada um, pois são retentores de processos de 

humanização diferenciados, portanto, suas hipóteses, seus questionamentos também o são; ii) 

considerar o que é importante e significativo para aquele grupo, em consonância com seus 

motivos e necessidades; iii) ter claro  o ponto de partida e onde se chegará e qual o caminho 

escolhido para essa trajetória, que recorte deve ser feito e que atividades deverão ser 

implementadas, considerando-se os interesses do grupo como um todo formado pelo professor e 

pelos alunos. Devemos pensar no planejamento para agir na realidade sobre a qual planejamos, 

analisando os resultados, corrigindo-os e retornando à ação para, posteriormente, ser esta 

novamente avaliada (DALMÁS, 1994; XAVIER, 2000). 

Nessa abordagem teórica, planejar é um processo bem superior a elaborar documentos 

com listas de atividades ligadas a conteúdos para serem realizadas em uma sala de aula.  

       O planejamento aqui proposto seria uma parte central da organização do ensino, que 

acreditamos ser responsabilidade do professor.  Logo, deve ser considerado elemento basilar de 

sua atividade pedagógica. Tal atividade deve ser intencionalmente organizada, na qual também 

deve estar presente a atividade humana cristalizada nos conteúdos e conceitos que se instituem 

como artefatos de trabalho do professor em sua atividade de ensinar.  

 



 

3.8 O planejamento compartilhado tido como atividade 

 

Nesse momento importa-nos uma compreensão da proposta de estágio realizada, a qual se 

assentou numa perspectiva de planejamento compartilhado de ações docentes - desenvolvidas 

por um grupo de professores em formação – alicerçadas na teoria histórico-cultural e seus 

desdobramentos. Assim, o objetivo é compreendê-lo como atividade. Para tanto, apoiamo-nos 

em contribuições de pesquisadores cuja perspectiva teórica é semelhante à nossa. As 

contribuições citadas ao longo deste tópico deram sustentação ao nosso discurso, na medida em 

que trouxeram luz às nossas inquirições. A discussão se alicerça na crença de que o 

planejamento compartilhado de ações em um processo de formação de professores pode ser 

substancial à compreensão e à democratização do trabalho docente que se realiza numa escola. 

Esta, entendida como lugar de apropriação e de compartilhamentos de conhecimentos teóricos 

elaborados historicamente. Nesse lugar é imprescindível a atuação do futuro professor como 

possibilitador da inserção de outras formas de se orientar e organizar o ensino para que medeie a 

relação dos estudantes com os objetos do conhecimento.  

O planejamento realizado em um universo de compartilhamento de ações está 

relacionado à organização do trabalho pedagógico nos níveis da sala de aula e de próprio fazer 

docente. Esse modelo de planejamento atingiria os próprios sujeitos das ações, os quais, teriam 

os recursos para transformar suas atividades individuais ao se apropriarem da experiência social. 

De acordo com nosso referencial, equivale a dizer que, 

 

A atividade humana é compreendida como um processo em que a realidade é 

transformada pela atuação criativa dos seres humanos, originalmente pelo trabalho e do 

qual derivam todos os demais de atividade mental e material. Por meio da apropriação 

da experiência social e histórica, o sujeito individual reproduz em si mesmo a atividade 

coletiva, as formas histórico-sociais da atividade. Essa atividade coletiva realizada de 

forma externa se converte em meios da atividade individual por meio do processo de 

interiorização (LIBÂNEO; FREITAS, 2013, p. 330). 

 

 Sendo o próprio organizador do ensino realizado em sala, o planejamento compartilhado 

configura um espaço tanto para a aprendizagem da docência desses professores em formação 

quanto para estabelecer critérios que orientam a prática educativa. Ao nos reunirmos com o 

objetivo comum de organizar o ensino, a fim de procurar afiançar a apropriação dos 

conhecimentos historicamente produzidos pelos alunos, podemos estabelecer outra organização 

da atividade pedagógica. Assim, ao desenvolvê-la temos a oportunidade de nos constituir como 

professores e nos transformar na/pela atividade. Assim sendo, o planejamento compartilhado 

torna-se atividade quando os projetos individuais se convergem em torno de um mesmo objetivo, 



 

e os professores em formação passam a assumir a existência de uma necessidade em comum, a 

organização do ensino. Então se tornam sujeitos imersos numa díade: a relação atividade-ação 

que possui como condição a mesma que Leontiev coloca para a atividade - coincidência entre 

motivo e objeto. 

 A existência de um planejamento compartilhado visto como atividade é mais do que a 

soma dos vários projetos pessoais, pois os motivos individuais da atividade volvem-se em 

motivos coletivos enquanto os motivos coletivos recebem formato individual. "Impulsionados 

por motivos pessoais, os professores explicitam e negociam [...] sua intencionalidade educativa 

(ARAÚJO, CAMARGO; TAVARES, 2002, p.07).  

Defender o planejamento compartilhado como atividade é um meio para promover 

melhoria na formação docente por intermédio de uma organização de ensino que privilegie essa 

modalidade de delinear a práxis docente. Para tal a compreensão que tínhamos de planejamento 

também necessita ser reconsidera e redirecionada. De tal sorte, deve ser revisto o individualismo 

docente, muito comum na cultura escolar atual. Esses fenômenos ocorrem em um universo de 

planejamento coletivo em que a troca de experiências se faz presente e os conhecimentos 

docentes, mesmo construindo, explicitando e produzindo novos significados, não encontram 

espaço para florescer.  

Ressaltamos a importância de reconhecermos necessidades a serem assumidas 

coletivamente, tais como: identificar os problemas acerca do ensino e da aprendizagem do 

conhecimento matemático; estabelecer procedimentos; interagir intensamente com os pares. Para 

um processo de planejamento compartilhado tornar-se atividade é indispensável a discussão 

referente a que necessidades precisam ser acatadas para sua elaboração e desenvolvimento, e 

quais objetos poderão prover essas necessidades. Ao conciliar necessidades com objetos, os 

sujeitos descobrirão os motivos pessoais e coletivos da atividade. Então, teriam que fazer 

questionamentos, tais como: Quais seriam as necessidades a serem supridas por um 

planejamento compartilhado da atividade pedagógica do professor? Poderiam ser a organização 

do ensino da sala de aula, a convergência das dimensões pessoais e coletivas, a formação docente 

e a explicitação da intencionalidade educativa? 

Esses questionamentos impulsionariam um processo de reflexão; não uma qualquer, ―mas 

sim a reflexão que permite tomar consciência da realidade, alcançando uma reflexibilidade que é 

constituinte da consciência‖ (ARAÚJO, 2003, p. 137), a qual possui como essência a relação 

com o meio externo/social que aparecerá como reflexo ideal (DAVIDOV, 1983). 

Nesse foco, o planejamento abordado seria aquele se apresente inicialmente como 

atividade coletiva (social), depois, em forma de comunicação entre as pessoas; em seguida, como 



 

atividade individual e consciência individual. Nesse contexto, consciência é tida como ―uma 

relação dialética sujeito-objeto, a qual, por seu turno, funda-se na atividade prática do homem‖ 

(DELARI JUNIOR, 2013, p. 25). 

Elaborar e desenvolver um planejamento compartilhado fundado nessa relação dialética 

terá pouca finalidade se os professores em formação estiverem presos na mera idealização de 

uma aula de matemática. Um processo nesses moldes só tem razão de ser se possibilitar a ação 

de mudança mediada pelo estudo, pela análise da realidade e fundamentalmente pela utopia. O 

processo, dessa forma, não congrega só a dimensão individual com a dimensão coletiva, mas 

também a dimensão do ideal com a dimensão do real. Ao compartilhar dúvidas e vontades de 

mudança, poderemos enveredar pelo utópico que não é algo impraticável, mas algo ainda não 

concretizado que pode vir a sê-lo pela mediação intencional da ação. 

 Assim, um planejamento compartilhado de ações docentes num estágio tido como lócus 

privilegiado de aprendizagem da docência, para ser entendido como atividade, deve ser um 

processo de sujeitos. Dadas as necessidades, estes se engajam num plano de ação coordenado 

envolvendo os mais variados elementos responsáveis por um processo de formação docente. Ao 

convergirem seus motivos individuais para motivos coletivos (e institucionais), os professores 

em formação articulam-se em torno de objetivos determinados em comum capazes de 

desencadear ações planejadas. Essas ações podem ser desconectadas em distintas operações 

necessárias à obtenção dos objetivos apresentados a priori. O planejamento compartilhado na 

forma de atividade permite o aprofundamento da constituição conscienciosa da identidade do 

coletivo. Ademais, possibilita o desenvolvimento pessoal e profissional dos sujeitos que dele 

fazem parte. Ao mesmo tempo promove mudanças organizacionais na instituição escolar onde é 

realizado como também na IES que o abriga, como a reorganização dos espaços, novos horários 

de funcionamento, entre outros. 

O planejamento, de acordo com essas concepções é, acima de tudo, um estilo crítico e 

compartilhado do professor perante o seu trabalho docente. Entretanto, para que seja capaz de 

viabilizar esse modelo de atitude faz-se necessário que ele, como sujeito em atividade, isto é, o 

sujeito que efetivamente realiza as ações, tenha acesso ao agir e às decisões que orientam o seu 

agir. Como afirma Benincá (1995), realizar uma ação não significa exclusivamente apresentar 

parte nela, há que se ter encargos em todas as suas etapas. Somente serão sujeitos da ação 

aqueles que puderem deliberar sobre ela, e se estas deliberações foram tomadas coletivamente 

devem ter como característica fundamental o fato de todos os sujeitos se distinguirem e se 

admitirem com poderes análogos. Trabalhar de forma compartilhada requer compreensão dos 



 

processos grupais para desenvolver habilidades que admitam verdadeiramente instruir-se com o 

outro e erguer conhecimento de forma participativa.  

Acreditamos que somente a ação consciente, competente e crítica do professor seja capaz 

de transformar a realidade escolar posta. E, assim possam subsidiar uma compreensão e 

consequente uso de significados que servirão a uma produção conjunta de objetos para a solução 

de problemas gerados nas relações interpessoais. Assim ocorrendo, teremos a convicção de que a 

aprendizagem da docência está relacionada à reconfiguração dos motivos iniciais: de individuais 

para coletivos 

Esperamos que as instituições responsáveis pelos processos formativos docentes discutam 

alternativas para superar as dicotomias entre ensino e aprendizagem, conhecimentos disciplinares 

e conhecimentos pedagógicos e teoria e prática, tão presentes no cotidiano do trabalho docente. 

Entendemos que a dinâmica de um projeto de estágio que tenha como premissa o planejamento 

compartilhado como processo de cooperação que confere importância especial aos aspectos 

subjetivos da produtividade do pensamento dos participantes pode ser um encaminhamento 

importante para subsidiar tais discussões. Achamos, outrossim, que essa dinâmica pode e deve 

ser representativa da garantia de que o momento da aula, de efetivamente colocarmos as 

atividades em campo, seja minimamente guiado pelo espontaneísmo e pela improvisação 

(LOPES, 2009). Entretanto, para que se possa ter um espaço docente permeado por um 

planejamento compartilhado dentro desses aportes teóricos, necessitamos primeiramente 

transformar a realidade dos cursos de formação inicial, de modo a garantir uma formação 

docente competente e crítica, na qual conhecimentos, atitudes e habilidades sejam trabalhados de 

forma articulada e coerente (MOURA, 2001).   

Ademais, a assunção de um planejamento compartilhado permite a mudança pela qual o 

objeto – o planejamento – é acordado. Ao perceber a relação entre planejar e compartilhar, a 

maneira de desenvolver o planejamento num formato compartilhado passa a ser um ―modelo de 

conteúdo cognitivo‖ que ostenta o sentido de elemento organizador da atividade docente 

(POLIVANOVA, 1996). Da mesma forma, quando acontece a apropriação desse planejamento 

compartilhado como atividade, onde os objetivos acordados coletivamente coincidam com os 

motivos pessoais e encaminhem resposta à necessidade coletiva, surge a necessidade de novas 

leituras, de momentos estruturados para estudo e de efetivamente desenvolver novas ações. Estas 

visam a possibilitar a produção de conhecimentos sobre e para o contexto, dando ingresso a 

conhecimentos novos, quase impossíveis de serem alçados de outra forma. 

Ao planejar de modo compartilhado, os professores em formação podem aprimorar sua 

compreensão sobre o cenário escolar e a organização do ensino tendo em vista sua qualidade, 



 

mas também se desenvolvem profissional e pessoalmente. Dessa forma, o planejamento 

compartilhado das ações pedagógicas do professor, como potencial articulador das ações 

humanas, compõem-se de excepcional dispositivo de formação docente no sentido da 

humanização dos professores e alunos.  

O compartilhamento das atividades de ensino por esse viés de planejamento é 

fundamental no desenvolvimento do processo de formação de professores como meio e fim para 

que a condição humana seja vivida inteiramente no domínio da aprendizagem da docência. 

Portanto, planejar desse modo compartilhado vai na contramão do que se coloca como trabalho 

docente alienado.  

 

 [...] se o homem se constitui enquanto tal por sua ação transformadora no mundo pela 

mediação de instrumentos, o planejamento, é um privilegiado fator de humanização. Se 

o trabalho está na base da formação humana, e tem uma dimensão de consciência e 

intencionalidade, podemos concluir que planejar é elemento constituinte do processo de 

humanização (VASCONCELLOS, 1999, p. 68) 

 

O planejamento compartilhado das ações docentes é importante elemento da organização 

do ensino em sala de aula na medida em que amplia o processo de formação docente e causa 

alterações na consciência dos professores em formação num sentido oposto ao da alienação. 

Nossa pergunta de pesquisa aposta nas probabilidades do planejamento compartilhado como o 

próprio organizador da atividade pedagógica.  Novamente indagamos:  Como seria a construção 

de um planejamento compartilhado de ações docentes como atividade num processo de 

aprendizagem da docência?  Para responder a esses questionamentos, é necessário compreender 

o processo de atribuição de sentido pessoal à atividade pedagógica dos professores em formação 

e localizar a função e a importância do planejamento compartilhado na organização das 

atividades de ensino da ação pedagógica. Esses caminhos foram trilhados de forma semelhante 

por outros pesquisadores (VEIGA; RESENDE, 1998; LOPES, 2004; CEDRO, 2008).  Eles 

demonstraram as potencialidades de projetos de aprendizagens da docência pensados e 

construídos coletivamente. Afinal, o trabalho desértico do professor que cerra a porta de sua sala 

de aula não mais parece se amparar como proposta apropriada. 

Sabemos que os desafios são inúmeros; propor mudanças não é fácil. Como diz Vigotski 

(1995, p. 12), ―[...] é mais fácil mil fatos novos em qualquer âmbito que um ponto de vista novo 

sobre uns poucos fatos já conhecidos‖. Os percalços certamente terão início com as definições de 

horários para o planejamento, para o desenvolvimento das atividades de ensino na escola-campo, 

com o tempo e momento dos registros, discussões e reelaborações, todos coletivamente. Em 

suma, a elaboração coletiva de planejamentos depende da visão de mundo que temos e do mundo 

que queremos. 



 

Os processos de planejamento, bem como seus desdobramentos em reelaborar, vivenciar, 

acompanhar e avaliar as ações e operações necessárias para efetivá-lo compreendem o próprio 

espaço de existência do trabalho docente. Essa relação mantem vivo o sistema de exploração do 

trabalho pelo capital, a fim de que a educação venha a contribuir, de fato, para a construção de 

outra realidade social.  

Assim sendo, optamos por uma metodologia de análise que contempla a natureza 

dialógica das ações para compreender os movimentos nos elementos do CAEPI e do CAAD. 

Como se fará claro na discussão metodológica, isso significa dizer que as possibilidades de 

transformação-permanência engendradas no interior desses sistemas de atividades serão 

investigadas na interface de categorias de análise.    

Além desses aspectos, discutiremos no capítulo seguinte questões prático-metodológicas 

que incluem os princípios de método e dialética marxista. Abordaremos a constituição do 

experimento formativo desenvolvido para dar corpo às respostas da problemática posta e 

caracterizar o nosso universo de pesquisa, bem como os sujeitos dele partícipes, conjuntamente 

aos proeminentes instrumentos de obtenção de dados selecionados e a forma por nós escolhida 

para a explicação da transformação da realidade que ali se configura. 

 

  



 

 CONSTITUINDO CAMINHOS 

 

 

Para evidenciar a apropriação de elementos constitutivos de um modo de organização do 

ensino e, consequentemente, das atividades pedagógicas desenvolvidas pelos futuros professores 

que os conduzissem à construção de uma práxis docente humanizadora, carece entender de 

forma mais vasta esse processo formativo. Faz-se necessário perceber que o processo não 

acontece em etapas estagnadas; ao contrário, ele se dá num movimento articulado de diferentes, 

mas, conexos aspectos. 

Imbuídos do desejo de aclarar o estudo dos fenômenos que envolvem a formação 

docente, em toda sua complexidade e historicidade, damos destaque ao planejamento 

compartilhado como um dos multíplices e diferenciados elementos que compõem a totalidade da 

atividade docente. Nessa direção, justificamos as possíveis interpretações desse processo de 

aprendizagem pelo viés da dialética marxista e, consequentemente, do método histórico-

dialético, ambos fundamentados nos pressupostos teóricos de Marx servindo como princípios 

orientadores desta investigação.  Uma conjectura nuclear desse método é a de que os fenômenos 

não podem ser compreendidos em sua imediaticidade, uma vez que a abrangência do real não 

nos é oferecida pela relação direta com o fenômeno, vez que esta relação permite apenas um 

aspecto caótico do todo (MARX, 1989).  

Nessa perspectiva, buscamos na dialética marxista e na constituição das unidades de 

análise a função de método para a explicação da imensidão do pensamento humano e na 

compreensão dos fenômenos da realidade. Desse modo, as unidades atuaram como dispositivo 

lógico do pensamento científico teórico, como meio de síntese e gênese de novas teorias e 

apreensão do movimento de um conceito a outro, de forma a interpretar com maior profundidade 

o objeto de estudo (KOPNIN, 1978).  

Para que essas categorias emergissem com maior clareza, planejamos e desenvolvemos 

um experimento formativo baseado nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e seus 

consequentes desdobramentos. Admitir essa teoria como alicerce teórico para ponderar sobre os 

processos de desenvolvimento humano e de formação de sua individualidade, permitiu-nos 

especificar a socialização humana como fonte elementar e basilar do desenvolvimento humano. 

Nessa direção, Leontiev (1978) afirma que todo homem nasce pretendente a ser humano, mas 

somente se constituirá humano ao se apropriar da cultura produzida pelos homens, por meio de 

sua atividade efetiva sobre os objetos e o mundo circundante. 

Paralelamente ao desenvolvimento das atividades que se configurariam no universo ao 

qual estávamos imersos – o estágio supervisionado – preocupamo-nos, como pesquisadora, em 

 



 

criar condições que nos permitissem analisar o processo de desenvolvimento do objeto de estudo 

– a organização do ensino –. Para isto seria necessário acompanhar a realização das ações pelos 

sujeitos de investigação (MORETTI, 2007). Nesse sentido, fizemos a escolha de determinadas 

ferramentas para a condução da investigação, entendendo que elas não têm como predicado 

inerente a probabilidade de esclarecerem o fenômeno pesquisado. O Que permitirá a explicação 

dos dados obtidos será o olhar teórico.  

Tivemos também por finalidade evidenciar a maneira pela qual o sujeito organiza a 

aprendizagem da docência a partir da organização do seu ensino pela forma como estabelece 

suas atividades pedagógicas, tendo como foco principal o planejamento compartilhado. Sendo 

este desenvolvido na disciplina de Estágio Supervisionado, atentamos para a necessidade de 

acompanhar esses sujeitos por um período mais prolongado. Esses procedimentos se ampararam 

nos princípios da dialética, em especial no movimento de apreensão da essência do processo 

formativo.  Para tal foi preciso que compreendêssemos as possibilidades de se explicar o 

processo de aprendizagem da docência que ali se constituía pelo viés do método e da dialética 

marxistas. 

 

4.1 Possíveis interpretações do processo de aprendizagem docente: o método e a dialética 

marxista 

 

Considerando nosso objetivo de investigar as ações dos professores em formação, no 

sentido de que evidenciassem a apropriação do planejamento compartilhado de ações como 

organizador da atividade pedagógica, procuramos demonstrar nossa percepção do movimento de 

aprendizagem docente em seu contexto específico. Tivemos, igualmente, o intuito de responder 

nossa problemática: quais as ações dos professores de matemática em formação que indicariam a 

apropriação desse planejamento compartilhado de ações docentes num espaço de aprendizagem 

especial que era o estágio supervisionado. Para tanto, elegemos como pressuposto teórico a 

teoria histórico cultural e demos destaque à forma como os sujeitos foram desenvolvendo suas 

aptidões para compreender e utilizar o planejamento como imprescindível à organização de suas 

atividades pedagógicas. Todo esse processo estava, necessariamente, vinculado ao ensino de 

Matemática, vez que ensino é a forma de organização dessa apropriação. 

Para corroborar a apropriação dos elementos indispensáveis ao desenvolvimento de um 

modo geral de organização do ensino tendo como foco o planejamento, consideramos importante 

compreender o processo de formação, valorizando mais o movimento do que suas etapas. Assim, 

quando nos referimos a movimento, fazemos alusão à relação entre as categorias de unidade e de 



 

movimento, próprias do método dialético. Compreender essa ligação é acreditar que as funções 

psicológicas superiores, além de serem compreendidas como uma unidade interfuncional, estão 

em constante processo de transformação, ou seja, em movimento constante. Isto é possibilitado 

pela apropriação dos elementos da cultura como mediadores da constituição de novos nexos 

entre as funções.  

Esta compreensão é mencionada por Vigotski (1989) que assegura ser o movimento uma 

categoria da dialética, essencial para a compreensão do método na psicologia histórico-cultural. 

Nessa postura teórica, estudar o desenvolvimento do psiquismo constitui estudá-lo de acordo 

com a história, isto é, no movimento histórico de compleição, pelos processos de hominização e 

humanização possibilitados pelas mediações simbólicas elaboradas pela humanidade. 

Para acompanhar o desenvolvimento desse processo docente e por sabermos que ele é 

complexo e alicerçado em sua dialecidade e historicidade, acreditamos justificar-se o uso do 

método histórico dialético. Esse método caracteriza-se pelo estudo do fenômeno em sua 

totalidade, a qual ―não significa todos os fatos, mas que significa realidade como um todo 

estruturado, dialético, no qual um fato qualquer, pode vir a ser racionalmente compreendido [...], 

entendido como parte estrutural do todo‖ (KOSIK, 1986, p. 105). 

O método em questão é usado para explicar a realidade, sua visão de mundo e práxis. 

Marx dá a ele o caráter material, partindo do pressuposto de que os homens se organizam na 

sociedade com o objetivo de produção e reprodução da vida. Já o caráter histórico visa apreender 

a forma como os homens vêm se organizando através de sua história (KOSIK, 1986; KOPNIN, 

1978; KONDER, 1981; FRIGOTTO, 1989).  

Segundo esse princípio, o processo social, político e econômico é guiado pela produção 

da vida material que fornece as condições materiais que formam a base da sociedade, de suas 

regras, ideias e valores. Portanto, a realidade (natural e social) se constitui por meio das 

contradições e conflitos, num processo de constante movimento e mudanças. A filosofia 

marxista concebe o homem como ser ativo que age sobre o mundo natural e social, cria suas 

formas de vida e se transforma nesse processo de criação. 

Destacamos como premissa metodológica da psicologia histórico-cultural o entendimento 

da integração existente na vinculação universal entre objetos e fenômenos que se faz no estudo 

dos fenômenos psíquicos, além dos rudimentos de movimento e de desenvolvimento que 

expressam as incoerências adentras dos objetos e fenômenos.  

As premissas mencionadas estão unidas a leis do materialismo dialético apregoadas pela 

unidade e luta de contrários, da transformação da quantidade em qualidade e vice-versa e da 

negação da negação, reveladas num movimento de mutação em espiral ascensionária (KOPNIN, 



 

1978; RICHADSON, 1999). São fases que compõem o aspecto objetivo do método, sendo o 

subjetivo formado pelos recursos de pesquisa e variação dos acontecimentos.  

Vigotski (1989) apresenta três características elementares ao método histórico-dialético 

que o diferencia dos demais utilizados em outras abordagens teóricas: i) análise de processos em 

substituição à análise de objetos; ii) explicação do fenômeno em substituição à sua descrição; iii) 

investigação do comportamento fossilizado.  

A primeira característica elementar, a análise de processo, refere-se à apresentação dos 

aspectos constitucionais que fundam a história dos processos intrincados na investigação. Já a 

transferência da descrição pela aclaração fundamenta-se na propriedade da lógica dialética que 

procura o cerne do conceito por meio dos seus atributos internos e não das propriedades 

percebíveis, superficiais. Ademais, Vigotski não abandona da investigação psicológica as 

manifestações exteriores do fenômeno, mas condiciona-as ao encontro de sua origem real, ou 

seja, à sua essência. A investigação do movimento de instituição do comportamento fossilizado 

refere-se ao estudo da conduta humana como ―formas psicológicas petrificadas, originadas em 

tempos remotos do desenvolvimento cultural do homem, que tem conservado como vestígios 

históricos em estado pétreo e ao mesmo tempo vivo na conduta do homem contemporâneo‖ 

(VIGOTSKI, 2001, p. 63). 

O estudo do comportamento humano pela psicologia histórico-cultural, tido como 

conduta fossilizada, segundo Vigotski, deve ser abarcado como atuações eternizadas pelos 

significados que intercedem no movimento de assimilação da produção humana.  

Por conseguinte, analisar algo historicamente implica estudá-lo em movimento. Esta é a 

reivindicação capital do método dialético. Desse modo, em uma pesquisa, quando se abrange o 

processo de desenvolvimento de algum acontecimento em todas as suas etapas e modificações, 

desde que aparece até que esvaeça, isto insinua revelar sua natureza, aceitar sua essência, já que 

somente em movimento confirma o corpo que existe. Assim, a inquirição histórica da conduta 

não é algo que complementa ou subsidia o estudo teórico, mas consiste em seu alicerce.  

Desta forma, entender o Método é instrumentalizar-se para o conhecimento da realidade 

posta por nós: a formação de professores de matemática em um espaço de aprendizagem da 

docência especial – o estágio supervisionado. Dentro desse espaço, demos destaque à forma 

como está configurada a atividade pedagógica desse futuro professor, levando-se em 

consideração a necessidade de ele se apropriar do planejamento compartilhado como o próprio 

organizador do ensino. 

 Para essa empreitada foi importante compreender o método histórico-dialético 

caracterizado pelo pensamento da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade 



 

como um método que trata de descobrir, pelo movimento do pensamento, as leis fundamentais 

que definem a forma organizativa dos homens durante a história da humanidade. O método em 

questão é subsidiado na dialética marxiana, tida como construção lógica, e seu fundamento 

possibilidade teórica (instrumento lógico) de interpretação das ações reveladoras do 

entendimento dos fenômenos humanos por nós investigados. 

Apreender a forma de aprendizagem da atividade pedagógica que se realiza no estágio 

supervisionado de processos formativos docentes, para que assim se possa superá-la, é um 

caminho possível. Para tanto existe a necessidade de conhecermos os mais variados elementos – 

dialéticos por natureza - que envolvem essa atividade e, assim, compreendê-la da forma mais 

completa possível. Não podemos bancar isso sem um método, um caminho que permita, 

filosófica e cientificamente, compreender esse processo de apropriação do sujeito. Se a lógica 

formal aparta sujeito de objeto, e foi se despontando escassa para esta empreitada, portanto, 

parece ser a dialética marxista o caminho, que se materializa no método histórico-dialético.      

O afastamento da díade sujeito-objeto requerida pela lógica formal não satisfazia a busca 

pela superação desse isolamento, em se considerando as restrições acerca do movimento e da 

contraditoriedade do mundo, dos homens e de suas inclusões. Assim surgiu o método que Marx 

desenvolveu, voltado à interpretação da realidade, visão de mundo e práxis e que diz respeito, 

principalmente, à materialidade e à concreticidade dessa realidade humana. 

 Ao contrário de Hegel que tratava a dialética idealmente, no plano do espírito, das ideias, 

Marx a apreendeu no mundo dos homens e, portanto, imbuída de materialização.  Com essa 

apreensão Marx deu a seu método o caráter não espiritual e histórico: não espiritual porque os 

homens se constituem na sociedade para a produção e a representação da vida, histórico porque 

eles vêm se instituindo através de sua história. 

Na possibilidade de correlações do método em questão e com as atividades docentes, 

Saviani (1986) discute a necessidade de o professor passar do juízo comum para a consciência 

filosófica na apreensão de sua atividade pedagógica. O autor aponta o método materialista 

histórico- dialético como ferramenta dessa prática e esclarece que é essencial a superação do 

senso comum educacional tido como ciência da realidade empírica da educação. Essa discussão 

somente será viabilizada por meio da reflexão teórica - a oscilação do pensamento - para a etapa 

da compreensão da realidade palpável da educação. Sobre estas questões, Saviani (2007, p.89) 

assim escreve:   

 

Com efeito, a lógica dialética não é outra coisa senão o processo de construção do 

concreto de pensamento (ela é uma lógica concreta) ao passo que a lógica formal é o 

processo de construção da forma de pensamento (ela é, assim, uma lógica abstrata). Por 

aí, pode-se compreender o que significa dizer que a lógica dialética supera por 



 

inclusão/incorporação a lógica formal (incorporação, isto quer dizer que a lógica formal 

já não é tal e sim parte integrante da lógica dialética). 

 

Em decorrência desses aspectos, a ascensão ao concreto não se dá sem a intercessão do 

abstrato (KOSIK, 1986). Aquilo que é apontado como lógica formal recebe acepção nova e deixa 

de ser lógica para se converter num momento da lógica dialética. ―A construção do pensamento 

se daria, pois, da seguinte forma: parte-se do empírico, passa-se pelo abstrato e chega-se ao 

concreto‖ (SAVIANI, 1986, p.11). 

Um amplo subsídio oferecido pela lógica dialética e pelo método histórico-dialético como 

auxílio na tarefa de compreender o processo de formação docente diz respeito à necessidade 

lógica de descobrir, nos fenômenos, a categoria mais simples (o empírico) para chegar à 

categoria síntese de múltiplas determinações (concreto pensado). Isto significa dizer que a 

apreciação do fenômeno de aprendizagem docente que ocorre durante o estágio supervisionado, 

ainda na formação inicial, pode ser notado quando obtivermos a descoberta de sua mais simples 

revelação. Então, ao nos debruçarmos sobre ele, preparando abstraimentos, poderemos 

compreendê-lo inteiramente. Desta forma quanto mais abstrações (teoria) elaborarmos sobre essa 

categoria simples, empírica (relações do futuro professor com a forma compartilhada de planejar 

sua organização do ensino), mais próximos estaremos da compreensão plena desse processo de 

apropriação. 

Contudo cabe pontuar que esse processo pode ter um movimento contraditório de 

humanização, em que os futuros professores poderiam estar ―a serviço‖ da humanização ou da 

alienação dos alunos historicamente situados e deles próprios. Essa problemática deve ser 

respondida pelo próprio professor na direção dada ao seu trabalho como atividade principal em 

seu próprio processo de humanização. Não há possibilidade de construção de uma organização 

do ensino em um contexto de planejamento compartilhado sem que esta questão esteja presente. 

Há, sim, possibilidade de estar escondida, camuflada, não pensada, mas estará sempre presente. 

Esse movimento dialético de humanização-alienação, tão presente no trabalho docente 

desde o período de formação inicial, distingue-se pelo fato de que os homens se caracterizam por 

um permanente devir. A relação entre os homens não está dada, mas precisa ser construída, 

material e historicamente. Entendemos que o processo de formação docente é mais amplo e não 

se esgota na dimensão prática. Ele exige a construção da formação em sua totalidade, pois tem 

que contribuir para a formação de homens completos, completos de humanidade que, ―[...] ao 

apropriarem-se de conhecimentos sobre a realidade que lhes permitam compreendê-la e superá-

la, constituam-se humanos em sua genericidade‖ (MORETTI, 2007, p. 188). 



 

 Com esse entendimento, refletimos sobre o desafio de superar a lógica formal da ciência 

moderna nas relações educativas dessa área que, em última análise, separa sujeito e objeto no 

processo de formação docente. A construção de ações com movimento lógico permitirá que o 

agir pedagógico se torne mais relacionado à realidade concreta dotada de natureza social e 

histórica. 

O método e a dialética aqui apresentados tiveram como objetivo contribuir para a 

compreensão e a apropriação de um instrumental teórico que possibilite análises dessa realidade 

concreta (histórica e material). Com base nesses propósitos, almejamos perceber o processo de 

aprendizagem da docência como subsídio às atividades pedagógicas dentro de um espaço em que 

se possa pensar em planejamento compartilhado dessas atividades. Assim a atividade de ensino 

do professor se concretiza em atividade de aprendizagem para o aluno. 

Nos trabalhos de Araújo (2003), Barros (2007), Camargo (2004), Cedro (2008), Dias 

(2007), Ribeiro (2011), Lopes (2009) e Moretti (2007) e outros, encontramos similaridades com 

nossas concepções e a intenção de colaborar para que durante o processo se perceba o princípio 

da contraditoriedade da realidade histórica e de suas relações profissionais nessa sociedade. 

A provocação aqui posta foi consentir e até decretar que, na ação habitual, o pensamento 

docente faça movimentos lógico-dialéticos na explicação da realidade, com o objetivo de 

compreendê-la para demudá-la. Para que esse movimento de transformação e apreensão da 

realidade em sua totalidade fosse alcançado organizamos um experimento formativo que possuía 

as particularidades de seus contextos: sociocultural e institucional tendo por objetivo a 

necessidade da organização do ensino. Consideramos que a elaboração dos CAEPI poderia ser 

vista como início de formação do pensamento teórico e consequente desenvolvimento de ações 

mentais individuais, fundamentados num plano interno de ações dos professores em formação 

(DAVIDOV, 1988; RUBTSOV, 1996; SFORNI, 2003).  

 

4.2 O contexto da pesquisa  

 

Em momento algum desta pesquisa consideramos o desenvolvimento da aprendizagem da 

docência dos professores em formação como um fenômeno linear, mas, sim, como um processo 

de mudança progressiva que acontece com base nas interações constituídas num contexto, sendo 

que tais interações abarcam fatores biológicos, psicológicos, históricos e culturais. Portanto, a 

forma como esse desenvolvimento aconteceu seria decorrência da interação entre herança 

biológica e aspectos histórico-culturais específicos, recusando o determinismo biológico e 

ressaltando relações entre o sujeito e seu ambiente histórico-cultural. Assim, podemos dizer que 



 

os sujeitos modificam o ambiente (aqui entendido como a forma em que o estágio estava 

disposto e era compreendido na IES pesquisada) e, ao mesmo tempo, esse ambiente transforma-

o, alterando seus comportamentos ante a experiência vivida. 

A pesquisa se desenvolveu na Universidade Estadual de Goiás – Campus de Quirinópolis, 

em uma turma da Licenciatura de Matemática, mais especificadamente com os alunos do quarto 

ano que se encontravam matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado II, no ano de 

2013. 

A Lei nº 11.655/91 criou a Universidade Estadual de Goiás com sede em Anápolis, 

originada a partir da Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis (FACEA) e a incorporação 

das treze demais IES existentes, mantidas pelo Estado, o que veio fortalecer a luta de diversos 

segmentos interessados na criação de uma Universidade Pública Estadual em Goiás. Com a 

publicação da Lei nº 16.272, de 30 de maio de 2008, a UEG é transformada em autarquia. 

O curso no qual se desenvolveu esta proposta era incialmente de Ciências com habilitação 

em Biologia e em Matemática. Entretanto, no período de 1993/1994 aconteceu a plenificação dos 

cursos de Biologia e Matemática oriundos desse curso de Ciências. ―Para adequar-se às 

necessidades da Licenciatura Plena em Matemática, em 2004, a matriz curricular sofreu várias 

modificações, passando a conter disciplinas pedagógicas relacionadas à licenciatura‖ (SILVA, 

2012, p. 473).  

A matriz curricular atual (2013) do curso (Anexo 5) sofreu algumas adaptações, as quais 

ocorreram à medida que surgiram novas necessidades na formação do docente matemático, como 

é o caso, por exemplo, da introdução da disciplina de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Isto 

correu com objetivo de preparar o professor para se comunicar com os alunos com necessidades 

especiais. 

O Estágio Curricular Supervisionado  desenvolvido na IES sede da pesquisa é o previsto 

na Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996),  e é tido como o exercício profissional obrigatório previsto 

com 400horas/aula a ser iniciado a partir da segunda metade do curso sendo regido por 

princípios, ações e metas da Universidade, observando-se a legislação vigente mencionada no 

capítulo 3. Portanto, esse estágio possui uma duração mínima de 400 horas/aula e é realizado no 

3º ano com o desenvolvimento de 200 horas/aula de estágio na segunda fase do Ensino 

Fundamental, no 4º ano é direcionado para o Ensino Médio tendo também 200 horas/aula para 

sua realização. 

As atividades que dele fazem parte são: 

  2h\a semanais em sala de aula; 

  5h\a de observações na escola-campo; 



 

 5h\a de semirregência na escola-campo;   

 8h\a de regências na escola-campo; 

 elaboração dos planos de aula das regências;  

 elaboração e desenvolvimento de projeto pedagógico intervencionista; 

 comparecimento do estagiário a pelo menos: uma reunião de professores, um 

conselho de classe e a um projeto desenvolvido pela escola, cada qual com duração de 

no mínimo 4h\a; 

 no último semestre letivo o estagiário deve entregar ao professor orientador de estágio 

um portfólio que comprove todas as atividades realizadas; 

 junto ao portfólio é entregue também um resumo expandido relacionado ao 

desenvolvimento do estágio; 

 realização no último mês de aulas de uma ―aula-prova‖ do estagiário na sala de aula 

da escola-campo onde realizou suas regências. 

 

Todas essas atividades são desenvolvidas individualmente, com exceção do planejamento 

e desenvolvimento do projeto de intervenção que pode ser realizado pelo conjunto de estagiários 

que realizam suas atividades em uma dada escola-campo. 

 

4.3 Os sujeitos 

 

Segundo Lopes (2009), sujeito é quem realiza a atividade, é quem concretiza as ações 

para apreender determinadas transformações como implicação dessa atividade. Nessa direção, 

nossos sujeitos de pesquisa são os alunos-estagiários, nos quais buscamos compreender a forma 

como foi se estruturando sua aprendizagem da docência de acordo com a organização de suas 

atividades pedagógicas por intermédio de um planejamento compartilhado de atividades de 

ensino. 

A participação dos estagiários foi relevante para que pudéssemos, coletivamente, 

promover a transposição do que estava posto para formação inicial, estágio, atividade 

pedagógica e planejamento. 

Eles eram os dez alunos matriculados na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 

II. Essa disciplina é ofertada no 4º ano da licenciatura plena em matemática da IES pesquisada. 

Eles chegaram com entendimentos próprios sobre formação inicial, estágio, atividade 

pedagógica, trabalho docente e planejamento. Esses entendimentos foram gerados pelas 



 

inúmeras diferenças singulares oriundas dos contextos histórico-culturais que os circundam, isto 

é,  são produto de suas experiências -  educativas ou não - coletivas e individuais.  

A seguir apresentamos algumas características relativas aos estagiários para que, na 

assimilação dessas particularidades, possamos  acompanhar de maneira mais eficaz a exposição 

dos episódios de ensino selecionados durante o desenrolar desta pesquisa. 

 

i-Experiências em outros estágios: todos os alunos já haviam realizado o Estágio 

Curricular Supervisionado I. Entretanto, foram unânimes em relatar  que a experiência anterior 

muito pouco havia colaborado para sua formação docente. Na verdade, em grande parte, não 

passou de observações e repetições de práticas obsoletas que não condiziam com as necessidades 

da realidade escolar vigente. 

ii-Experiência docente: todos eles, até aquele momento, não possuíam experiência 

docente, a não ser o período de regência do estágio anteriormente realizado no 3º ano daquela 

licenciatura. 

iii- Relação com o conhecimento especificamente matemático: na contramão do que se 

acredita, que todo licenciando de matemática, necessariamente, são indivíduos que gostam e têm 

afinidade com essa disciplina, percebemos  que isso não era regra nesse grupo. Havia alunos com 

excelente domínio dos conhecimentos disciplinares e outros que diziam nem saber por que 

estavam ali, pois as experiências que tiveram com essa disciplina – fora e dentro do curso – e as 

dificuldades que possuíam eram tão grandes que, às vezes, nem compreendiam o motivo que os 

havia conduzido ao curso. 

Já nos primeiros encontros formalizamos o pedido de utilização dos dados de observação, 

entrevistas, registros audiovisuais e registros escritos (resumo expandido) para o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa que se apresentava, por meio de instrumentos de 

autorização (Anexo 7). 

 

4.3.1 Trajetória de vida e percursos formativos 

 

Nesse momento, delinearemos um resumo das informações sobre os sujeitos envolvidos 

nesta pesquisa, cujos pormenores e detalhes se encontram no Anexo 6.  

 Aline - Tinha 23 anos de idade, era casada, mãe de dois filhos. Terminou o ensino médio 

em 2006, e em 2007 foi aprovada para o vestibular de matemática. Entretanto, desistiu logo no 

primeiro ano. Em 2010 retornou ao curso de matemática. Natural de Quirinópolis, realizou toda a 

sua educação básica em escolas públicas. Acredita que será professora. 



 

 Bruna - Durante o andamento da investigação tinha 21 anos de idade, era solteira e 

morava nas proximidades da Universidade.  Cursou ensino fundamental e médio em escolas 

públicas. Não pretende ser professora.  Realizou um vestibular para Educação Física, foi 

aprovada e não cursou. No ano subsequente ingressou na licenciatura de Matemática. 

 Gabriela - No desenvolvimento da investigação possuía 21 anos de idade. Também era 

solteira e residia um pouco distante da Universidade.  Natural de Quirinópolis, cursou ensino 

fundamental em escola pública e ensino médio em escola particular. Disse-nos que possui grande 

possibilidade de ser professora, porém, faz uma ressalva: espera que os salários pagos a essa 

classe de trabalhadores melhorem. Devido, a essa questão, diz que pretende fazer mestrado e 

doutorado e dar aulas na Universidade. Somente realizou um vestibular para Matemática e foi 

aprovada. 

 Joel - No período em que realizamos a pesquisa tinha 36 anos de idade, morava na cidade 

mineira de Santa Vitória e viajava 3h todas as noites para vir estudar.  Era casado e pai de dois 

meninos. Natural de Ituiutaba-MG, encontrava-se em seu sexto ano na licenciatura, pois em seu 

primeiro ano foi reprovado em Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica e Teoria dos 

Números. Pensa em ser professor, pois vê nisso uma possibilidade de ascensão financeira e 

social. Foi aprovado no primeiro vestibular que prestou. 

 Yann -  Durante a pesquisa tinha 22 anos de idade. Era casado, natural de Quirinópolis. 

Estava no curso há 5 anos; o motivo foi a reprovação no segundo ano em Cálculo Diferencial e 

Integral II. Residia, à época, um pouco distante da Universidade. Pensa em ser professor. Cursou 

ensino fundamental e médio em escolas públicas e realizou apenas o vestibular para o curso de 

matemática. 

 Luciana -  Nesse período de pesquisa tinha 35 anos de idade e era solteira. Estava no 

curso há 6 anos como Joel. O motivo era a reprovação no primeiro ano em Geometria Analítica. 

Residia, à época, um pouco distante da Universidade. Não queria ser professora. Natural de 

Quirinópolis, cursou ensino fundamental e médio em escolas públicas. Realizou seis 

vestibulares. Desses, somente o último, no qual foi aprovada, era para matemática. 

 Marilene - No período de concretização da investigação tinha 34 anos de idade e era 

casada, sendo mãe de dois filhos. Residia, à época, pouco distante da Universidade. Optou por 

uma licenciatura motivada pelo desejo de ser professora. Cursou o ensino fundamental e médio 

em escolas públicas. Prestou três vestibulares até conseguir ser aprovada, todos para Matemática. 

Estava no curso há cinco anos, motivo: no primeiro ano foi reprovada em Cálculo Diferencial e 

Integral e Geometria Analítica. 



 

 Tiago – No período de concretização da investigação tinha 26 anos de idade e era casado. 

Residia um pouco distante da Universidade. Optou por uma licenciatura, pensando na 

possibilidade de melhora nas condições sociais e financeiras.  Não descarta a possibilidade de ser 

professor, mas não pretende deixar de ser mecânico.  Concluiu o ensino fundamental e médio em 

escolas púbicas. Foi aprovado no primeiro vestibular. Nunca foi reprovado em nenhuma 

disciplina ao longo do curso. 

 Vanusa - Possuía 30 anos de idade e era casada, sendo mãe de duas filhas. Residia, nessa 

época, em um bairro longe da Universidade. Acredita que não será professora por causa das 

questões salariais. Realizou ensino fundamental e médio em escolas públicas. Foi aprovada no 

primeiro vestibular. Nunca foi reprovada em nenhuma disciplina ao longo do curso. 

 Vivian - No momento da realização da investigação tinha 20 anos de idade e era solteira. 

Natural de São Simão-GO, nessa época residia em Chaveslândia-MG. Viajava aproximadamente 

2h todos os dias para chegar até a Universidade. Filha de uma família de professores: pai 

professor de matemática, mãe pedagoga.  Cursou toda a sua educação básica em escolas 

públicas. Acreditava que, em razão do contexto familiar, muito provavelmente se tornaria 

professora. 

 

4.4 Procedimentos e instrumentos de obtenção de dados 

 

Partimos do pressuposto de que o ensino atualmente exige outras formas de organização, 

por exemplo, promoção de práticas docentes não-usuais a nossa cultura escolar. Para que 

possamos fazer essas mudanças devemos nos apropriar de posturas teórico-epistemológicas que 

permitam discutir os problemas que deram origem a esse desenvolvimento. Nesta perspectiva, 

concordamos com Santos (2007; p. 104) ao afirmar que ―sempre existe uma compatibilidade 

indissolúvel entre o problema, o referencial teórico sobre o qual esse problema é entendido e a 

metodologia utilizada para resolvê-lo‖. Para a manutenção salutar dessa compatibilidade nos 

organizamos da seguinte forma: 

Os dados para a seleção dos episódios foram obtidos por meio de: 

  Gravações em áudio-vídeo de todos os encontros do experimento formativo; 

desenvolvimentos das atividades de ensino na escola-campo; entrevistas coletivas feitas 

após a realização do período de observação e no final de cada etapa dos CAEPI. Todas as 

gravações foram transcritas na íntegra, para posterior análise. 

 Resumo expandido: ao final do experimento formativo, os professores em formação 

apresentaram um relatório final denominado ―resumo expandido‖. Tivemos por objetivo 



 

que eles pudessem evidenciar a análise e a reflexão de seus processos de 

desenvolvimento e apropriação da proposta feita. 

Tais instrumentos proporcionaram não somente um universo rico para a gênese dos 

episódios de ensino apresentados no capítulo posterior, mas, especialmente, elementos para que 

se pudesse  configurar o objeto de estudo e buscar respostas para o nosso problema. 

Destacamos que, na descrição dos referidos episódios e apresentação das cenas e flashes, 

os nomes citados são os nomes reais dos alunos-estagiários, pois eles não quiseram usar nomes 

fictícios para preservarem sua identidade. Para tanto deram depoimento (que se encontra 

registrado em áudio), além de termo de consentimento informado (Anexo 7). As transcrições que 

se encontram na análise de dados se apresentam pelo nome do professor em formação e 

posteriormente pelo número que indica a posição em que está sua fala na discussão. 

 

4.5 A procura por respostas: a constituição do experimento formativo 

 

De acordo com nossa proposta, adequamos a estrutura do Estágio Curricular 

Supervisionado do curso de licenciatura em Matemática da IES pesquisada, que resultou em uma 

sugestão de formação inicial para a docência em Matemática. Essa sugestão se instituiu em nosso 

experimento formativo desenvolvido no período de fevereiro a novembro do ano corrente, com o 

objetivo de encontrarmos um retorno satisfatório à nossa problemática. 

A modalidade de busca de respostas foi o experimento formativo, um procedimento 

investigativo peculiar à teoria histórico-cultural. Para Vigotski, ele possibilita o desempenho do 

pesquisador de revelar os fenômenos psicológicos da formação de conceitos ali no próprio 

processo.   

O termo experimento, frequentemente, aparece nos trabalhos de Vigotski para designar as 

pesquisas que realizou. Ele considerava que somente por intermédio da análise experimental era 

possível revelar toda a essência do processo genético da formação de conceitos e que esse tipo de 

investigação seria a ―chave para a compreensão do processo pelo qual a formação do conceito se 

desenvolve na vida humana real‖ (VIGOTSKI, 2003, p. 86). 

Esse tipo de experimento consistia numa investigação realizada em várias etapas, e o 

processo de execução dessas etapas, assim como de obtenção dos dados, de apresentação dos 

objetos aos sujeitos, de registro, de análise do movimento do pensamento do sujeito ocorriam 

simultaneamente. Assim, escreveu:  

 

Em nossos experimentos, o problema é apresentado ao sujeito logo de início e 

permanece o mesmo até o final, mas as chaves para a sua solução são introduzidas 



 

passo a passo, cada vez que um bloco é virado. Decidimo-nos por essa sequência 

porque acreditamos que, para se iniciar o processo, é necessário confrontar o sujeito 

com a tarefa. A introdução gradual dos meios para a solução permite-nos estudar o 

processo total da formação de conceitos em todas as suas fases dinâmicas. A formação 

dos conceitos é seguida por sua transferência para outros objetos: o sujeito é induzido a 

utilizar os novos termos ao falar sobre outros objetos que não os blocos experimentais, e 

a definir o seu significado de uma forma generalizada (VIGOTSKI, 2003, p. 72). 

 

Quanto ao nosso experimento formativo, procuramos organizá-lo também levando em 

consideração o que destacou Davidov (1988) em relação aos motivos das ações de 

aprendizagem. Para Davidov, os motivos estimulam os alunos a assimilar o modo pelo qual se 

reportam aos processos mentais unidos e os encaminham a uma elaboração dos conceitos.  

Assim, ao desempenharem as ações de aprendizagem sugeridas pelo professor, os alunos 

alargam seu conhecimento, mas ampliam, sobretudo, os procedimentos mentais ligados a esses 

conhecimentos.  

Como a necessidade de aprender estimula o aluno a assimilar os conhecimentos teóricos, 

o motivo para aprender estimula-o a assimilar os procedimentos de reprodução desses 

conhecimentos. Isso se materializa por meio das ações presentes nas atividades de aprendizagem, 

aqui entendidas como a união do objetivo com a ação e com as condições para o seu alcance. 

Na presente pesquisa, ao investigar as ações dos professores de matemática em formação 

que concebem a apropriação do planejamento como organizador da atividade pedagógica, 

procuramos adotar as premissas vigotskianas e davidovianas assim sintetizadas:  as relações 

intersubjetivas têm grande importância no ensino e na aprendizagem, pois é por meio delas que 

se dá o processo de interiorização e de apropriação. Esses processos conduzem o sujeito a uma 

apropriação da cultura que ocorre interiormente no indivíduo, mas têm uma base coletiva e 

social. Daí o papel das relações intersubjetivas, por meio das quais as capacidades sociais 

presentes na cultura são interiorizadas e passam a ser capacidades individuais. Assim, 

concluímos com base na proposta didática de Davidov, assim interpretada por Libâneo e Freitas 

(2013, p. 345): 

 

 [...] as funções psíquicas superiores estão enraizadas nas formas histórico-sociais da 

existência humana, ou seja, nos instrumentos culturais já desenvolvidos pela 

humanidade, acumulados social e historicamente. [...] a constituição do individuo como 

ser humano requer que ele se aproprie desses instrumentos culturais, internalizando-os, 

ou seja, fazendo com que se tornem meios de sua própria atividade.  

 

 A esse respeito, entendemos que a realização do experimento formativo exigiu, além da 

organização e do planejamento,  uma fase de aceitação da ideia de que o elemento nuclear da 

atividade pedagógica é a atividade de ensino alicerçada no pensamento teórico, associada aos 

motivos dos alunos. 



 

Libâneo (2007, p. 11) apoiando-se em Davidov, conceitua experimento formativo como 

―uma intervenção pedagógica por meio de uma determinada metodologia de ensino, visando 

interferir nas ações mentais dos educandos e provocar mudanças em relação a níveis futuros 

esperados de desenvolvimento mental‖. Assim sendo, o experimento formativo tem como base a 

atuação do ensino no processo de aprendizagem. Isto significa atuação no desenvolvimento 

mental dos alunos por meio de uma atividade docente que envolve 

elaboração/desenvolvimento/reelaboração do ensino dentro de uma dinâmica que implica uma 

compreensão de formação docente com processo contínuo, que pressupõe aprendizagem 

constante.  

Em consonância com a forma pela qual poderíamos auxiliar no processo de formação de 

ações mentais, recorremos a Freitas para caracterizar esse papel:  

 

No experimento didático, o que se busca é a explicação histórica das mudanças 

qualitativas no pensamento do sujeito, mudanças estas que são investigadas como uma 

cadeia complexa de processos inseparáveis de aprendizado, decorrentes da realização de 

uma atividade proposta no experimento e contida no modo como este se encontra 

organizado. A atividade proposta e os passos da atividade estão ancorados em um 

determinado conceito científico a ser aprendido. A organização desses passos está 

ancorada em princípios teóricos da teoria histórico-cultural e da teoria do ensino 

desenvolvimental. Esses passos, ao serem cumpridos pelos sujeitos participantes exigem 

determinado movimento do pensamento, movimento este que pode resultar em 

mudanças na sua qualidade em relação ao conteúdo da atividade, ou seja, o conceito 

científico. Em outras palavras: no decorrer do experimento acontece aquisição de atos 

mentais, atos esses que contribuem para reorganizar o pensamento, e as ações mentais 

realizadas pelo sujeito em etapas (FREITAS, 2007, p.11). 

 

Nesse sentido, para responder à pergunta da pesquisa e para obtermos melhor eficácia dos 

planos de ações e operações, este  experimento formativo foi organizado de forma a facilitar a 

apreensão do movimento de aprendizagem desses futuros professores. Esperávamos abarcar o 

processo de apropriação na busca da superação da compreensão do papel do planejamento como 

organizador da atividade pedagógica. 

Com essas características de experimento formativo como método de investigação 

alicerçado na teoria histórico-cultural e os pressupostos teórico-metodológicos de Moura para a 

construção de atividades de ensino fundadas nessas proposições, desenvolvemos uma proposta 

de trabalho. Esta continha o seguinte cerne: pôr os futuros professores em atividades de ensino 

permeadas por uma organização compartilhada do planejamento realizado no estágio. 

Esperávamos que a interação com os sujeitos da pesquisa fosse calcada em uma mediação 

intencional por parte da pesquisadora. Dessa forma tornar-se-ia possível conduzi-los à 

compreensão do planejamento como um dos encaminhamentos considerados importantes para a 



 

organização e aprendizagem do ensino, ―tratando-se, portanto, de uma organização coletiva para 

aprender‖ (LOPES, 2004, p. 138). 

Colocar o professor em atividade de ensino pressupõe que o motivo principal de sua 

atividade seja o ensino, isto é, a atividade principal do professor é o ―ensinar‖. Porém, um 

ensinar em que o objeto de ensino se transforma em objeto de aprendizagem para os alunos só é 

possível quando este último constitui uma necessidade. 

Posto isto, fica explícito que, pelo experimento formativo, tentamos oferecer aos futuros 

professores circunstâncias em que eles pudessem apropriar-se de uma proposta de organização 

de ensino que valoriza as formas coletivas de organização de  CAEPI  que tinham como objetivo 

tornarem-se CAAD. Ambos, cada uma com seus sujeitos principais delineados, porém 

interconexos (professor e aluno) podem contribuir para o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores. Rubstov (1996) ressalta que a atividade coletiva designa e origina a origem das 

operações cognitivas, induzindo ao desenvolvimento por influência mútua das funções psíquicas 

superiores. Nesse processo, as funções comuns alteram-se nas de cada sujeito. Ainda segundo o 

autor, 

 

O conceito de atividade em comum foi introduzido para permitir-nos valorizar os seus 

elementos principais: a presença desses últimos determina a emergência dos processos 

de formação de ação cognitiva. Esses elementos principais são: a repartição das ações e 

das operações iniciais - segundo as condições da transformação comum do modelo 

construído no momento da atividade; a troca de modos de ação – determinada pela 

necessidade de introduzir diferentes modelos de ação, como meio de transformação 

comum do modelo; a cooperação mútua – permitindo obter uma relação entre, de um 

lado, a própria ação e seu resultado e, de outro, as ações de um dos participantes em 

relação a outro; a comunicação – assegurando a repartição, a troca e a compreensão 

mútua; o planejamento das ações individuais – levando em conta as ações dos parceiros 

com vistas a obter um resultado comum; a reflexão – permitindo ultrapassar os limites 

das ações individuais em relação ao esquema geral da atividade (RUBTSOV 1996, p. 

136). 

 

As atividades que propomos desenvolver com os futuros professores não eram situações 

quaisquer, mas sim circunstâncias em que fosse provável a aprendizagem sobre o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas que, posteriormente, seriam realizadas em uma 

classe de ensino médio. Essas atividades oportunizariam reflexões acerca de suas ações e 

operações como futuros docentes. Ou seja, ―uma reflexão que estabeleça uma atitude crítica dos 

participantes com relação às suas ações, a fim de conseguir transformá-las, em função de seu 

conteúdo e da forma de trabalho em comum‖ (RUBTSOV, 1996, p. 136). Entre as ações 

docentes relevantes no experimento, destacamos: a capacidade de sugerir situações-problema e 

de eleger os instrumentos de mediação adequados para que as situações de interação pudessem 

emergir. 



 

Durante o período de realização do experimento formativo houve alterações semanais das 

2h/a presenciais exigidas na IES para uma quantidade bem superior que se alterava de acordo 

com a necessidade de cada encontro (Anexo 1).  

 Na figura a seguir temos a demonstração da síntese e interconexão dessas ações como 

também dos locais onde eram desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Síntese das interfaces entre as ações realizadas no experimento formativo. 

 

 

A cada encontro tínhamos uma proposta de ações, objetivos, atividades, conteúdos e 

leituras (Anexo 1). Entretanto, para que se pudesse ter compreensão do modo como ele foi 

organizado como também permitir uma visão minuciosa de seu desenvolvimento, fizemos a 

decomposição do experimento em momentos, que serão apresentados a seguir. 

 

4.5.1 Momentos de desenvolvimento do experimento formativo 

4.5.1.1 Contribuições teóricas 

 

Cremos que a construção da ciência acerca da docência sugere um processo de 

conhecimento e de mutação. Segundo Rogoff (1993, p. 134), ―a participação envolve esforços 
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criativos, para entender e contribuir com a atividade social, a qual, por sua própria natureza, 

exige a conexão entre várias formas de compreender uma situação‖. 

Imbuídos da necessidade de os futuros professores conhecerem e compreenderem as 

teorias que eram o alicerce da pesquisa, logo no início do experimento formativo concentramos 

um estudo teórico, para daí surgir a comunicação como produto de uma construção de 

conhecimento mútuo rumo a novas perspectivas de organização do ensino. 

 

 

 

Data Proposta de Ações   Principais Objetivos Conteúdos 

1 19/02 

 

Problematizar os 

temas principais da 

pesquisa. 

- Por que um projeto 

em Formação Inicial 

de Professores de 

Matemática? 

 

Iniciação de um processo 

reflexivo sobre conceitos 

de: 

-Estágio 

- Planejamento 

-Atividade Pedagógica 

-Experimento Formativo 

- A problemática existente 

na formação inicial de 

professores de 

Matemática. 

2 04/03 - Leitura de 

referenciais teóricos 

sobre Estagio, 

planejamento, 

compartilhamento e 

atividade pedagógica. 

 

- Compreensão do 

processo de planejamento 

compartilhado como 

organizador da atividade 

docente dentro do estágio. 

 

- O compartilhamento no 

planejamento. 

 

 

 

3 11/03 - Justificar o uso de 

CAEPI como proposta 

assumida de 

reencaminhamento da 

Atividade Pedagógica 

dentro de universo de 

planejamento 

compartilhado 

Apreensão do conceito de 

Atividade de ensino como 

possibilidade de ensino de 

matemática  

- A Atividade de ensino e 

a atividade de 

aprendizagem: unidade 

formativa. 

 

 

 

 

4 19/03 - Discussão das 

possíveis etapas em 

que as Atividades de 

Ensino se 

desencadeiam. 

- Discussão dos papéis da 

síntese histórica, da 

situação desencadeadora 

de ensino e da síntese 

coletiva. 

 

As etapas principais de 

uma Atividade de ensino 

dentro da perspectiva 

teórico-metodológica 

escolhida.  

  Quadro 1: Sinopse do primeiro momento do experimento formativo 

 

Levamos em consideração aspectos aplicáveis dessas teorias às necessidades educativo-

formativas presentes em nossa pesquisa. Partimos das seguintes premissas: a escola continua 

sendo lugar de mediação cultural e a ―[...] a universidade é por excelência  o espaço formativo da 

docência [...] (PIMENTA;  LIMA, 2004, p. 41). Portanto, os  conhecimentos teórico-práticos que 



 

viabilizam o estágio constituem prática cultural intencional de produção e internalização de 

significados para, de certa forma, promover o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos 

envolvidos. Essa mediação cultural causada por meio do trabalho docente é o fornecimento aos 

alunos dos elementos de considerações científicas e de alargamento das competências cognitivas 

e operativas, dois elementos da aprendizagem escolar conexos e indissociáveis (LIBÂNEO, 

2004). 

Pretendíamos nesses encontros que os futuros professores tomassem para si a ideia de 

que os alunos vão à escola para se apropriarem dos conhecimentos historicamente construídos 

pelo homem e, também, para internalizarem os meios cognitivos de compreender e transformar o 

mundo. Para que isso ocorra são necessárias ações, como: que os professores estimulem a 

capacidade de raciocínio e julgamento; melhorem a capacidade de desenvolver as competências 

do pensar em si e em seus alunos; sejam capazes de incitar transformações das atividades 

externas em internas por meio de sua atividade humana de ensinar; por constituírem uma relação 

com outros seres humanos e com o contexto sociocultural, possibilitem um processo de 

apropriação, pois, ―para se apropriar dos objetos ou dos fenômenos que são o produto do 

desenvolvimento histórico, é necessário desenvolver em relação a eles uma sociedade que 

reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade encarnada, acumulada no objeto‖ 

(LEONTIEV, 1978, p. 268). 

 Cabia-nos o objetivo de investigar como ajudar esses futuros professores a se 

constituírem como sujeitos pensantes e críticos, capazes de lidar com conceitos, argumentar, 

resolver problemas diante de dilemas e problemas da vida teórico-prática docente. As atividades 

de ensino que iríamos coletivamente construir estariam associadas a um valor intrínseco, que é a 

formação humana, ajudando os professores em formação a participarem ativa, critica e 

intencionalmente  de sua vida como estudantes e como futuros docentes. Estas seriam atividades 

capazes de colocá-los no processo de criação de uma educação humanizadora ―que implica 

considerar o trabalho como mediação necessária no processo de constituição dos sujeitos, e não 

apenas como fim em si mesmo‖ (MOURA, et al, 2010, p. 25). 

Desse modo, estaríamos nos apoiando em duas crenças: a escola continua sendo uma 

instância necessária de democratização intelectual e política; uma formação inicial permeada por 

uma aprendizagem da docência, que tenha como elemento nuclear a atividade de ensino 

intencionalmente organizada pelo futuro professor, deve estar abalizada na ideia de que o 

artefato principal da escola é a atividade de aprendizagem, firmada no pensamento teórico, 

conexa aos motivos dos estudantes (LIBÂNEO, 2004). Entretanto, para que ocorra ―a formação 

do pensamento teórico, é necessário a organização do ensino de um modo que os estudantes 



 

realize atividades adequadas para a formação desse tipo de pensamento‖ (MOURA, et al, 2010, 

p. 139). 

Por conseguinte, esses encontros iniciais do experimento formativo seriam ocasiões de 

discutir com esses professores em formação acerca de aspectos, como: capacidade de ensinar, em 

razão de exigências postas pelo volume crescente de dados acessíveis na sociedade; precisão de 

conviver em um mundo distinto; para que pudessem perceber ―a importância de se entender que 

a formação inicial, fase elementar da aprendizagem da docência, deve, efetivamente, dar 

respostas às necessidades da prática docente‖ (ESTRELA; MADUREIRA; LEITE, 1999, p. 67). 

Uma dessas necessidades é uma reorganização do ensino da matemática escolar de forma que as 

atividades ali desenvolvidas se encontrem orientadas para efetivarem a unidade entre ensino e 

aprendizagem.  Essa necessidade se concretizou na apresentação do conceito de AOE, não como 

pronto e acabado, mas vivo, em movimento, processual, produto de contínua avaliação. 

 

O conceito de AOE, como fundamento para o ensino, é dinâmico. Não é um objeto, mas 

sim um processo e, como tal, é voltado à apropriação dos conhecimentos teóricos que 

explicam a realidade em movimento conforme seus personagens e relações, 

constituindo-se de forma dialética na relação entre o ideal e o real e como processo de 

ação e reflexão. A atividade é orientadora, no sentido de que é construída na inter-

relação professor e estudante e está relacionada à reflexão do professor que, durante 

todo o processo, sente necessidade de reorganizar suas ações por meio da contínua 

avaliação que realiza sobre a coincidência ou não entre os resultados atingidos por suas 

ações e os objetivos propostos (MOURA, et al, 2010, p. 101). 

 

Usamos nossas discussões teóricas para que ficasse explícito o quanto é fundamental 

entender que o conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que desenvolver o 

pensamento supõe metodologia e procedimentos sistemáticos do pensar. Para tanto, faz-se 

necessária uma organização do ensino que supere os conteúdos e métodos tradicionais e 

privilegie o pensamento teórico do aluno (LIBÂNEO, 2004).  Nesse caso, a particularidade mais 

isolada do trabalho docente seria a mediação pela qual ele se põe entre o aluno e o conhecimento 

para permitir meios de aprendizagem, ou seja, consentir o desenvolvimento cognitivo. ― O 

conceito de mediação é importante para entendermos essas discussões, ele aponta para a relação 

indissociável e dialética entre a atividade psíquica e o meio sociocultural  (PRESTES, TUNES; 

NASCIMENTO, 2013, p. 59).  

O aporte teórico de partida foi o princípio vigotskiano de que a aprendizagem é uma 

articulação de métodos exteriores e interiores. Aponta para a internalização de signos culturais 

pelo indivíduo e, para Vigotski, ―os signos são instrumentos psicológicos que regulam, desde 

fora, o pensamento e a conduta, e influenciam nas relações humanas e na ação do homem num 



 

contexto sociocultural‖ (PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2013, p. 60). Isto pode gerar uma 

característica autorreguladora às ações e à conduta destes. 

 Fizemos uso desta formulação para realçar a atividade sócio-histórica e coletiva dos 

indivíduos na formação das funções mentais superiores. Pretendíamos realçar o caráter de 

mediação cultural do processo do conhecimento e, ao mesmo tempo, a atividade individual de 

aprendizagem pela qual o indivíduo se apropria da experiência sociocultural como ser ativo. 

Ação que seria vista como a permissão para ―[...] passar da consciência social para a individual, 

processo de apropriação dos conhecimentos humanos produzidos anteriormente pelas gerações 

que o precederam, que ocorre mediante sua atividade em determinado contexto histórico e 

social‖ (LONGAREZI; FRANCO, 2013, p. 83). Ou seja: ―A consciência individual só pode 

existir nas condições de uma consciência social; é apropriando-se da realidade que o homem a 

reflete como através do prisma das significações dos conhecimentos e das significações 

elaboradas socialmente‖ (LEONTIEV, 1978, p. 130). 

Consideramos que os conhecimentos se constituem nas relações intersubjetivas, logo, sua 

apropriação implica a interação com outros portadores desses saberes (nesse caso o professor). 

Em razão disso, buscamos levá-los a uma compreensão de que a educação e o ensino  constituem 

formas universais e necessárias do desenvolvimento mental, em cujo processo  ligam os fatores 

socioculturais e as condições internas dos indivíduos (LIBÂNEO, 2004). 

Era salutar compreender a forma de constituir uma organização do ensino que poderia 

estimular o desenvolvimento do pensamento teórico. Assim, o sujeito terá ―condição de 

compreender novos significados, ampliar seus horizontes de percepção e modificar as formas de 

interação com a realidade que o cerca; permitindo-o transformar a forma e o conteúdo do seu 

pensamento‖ (MOURA et al, 2010, p. 67). Queríamos conhecer o que e como perpetrar meios 

para maximizar as capacidades investigadoras desses sujeitos, ajudando-os a desenvolver 

aptidões coletivas e, posteriormente, habilidades mentais individuais.  

Deveríamos salientar na investigação as estratégias pelas quais aprenderiam a internalizar 

conceitos e  modos de ação que se constituíssem em instrumentos para lidar com  a realidade. 

Não uma realidade qualquer, mas a realidade docente, composta por inúmeros elementos: 

resolver problemas, enfrentar dilemas, tomar decisões, formular estratégias de ação, isto é, uma 

forma de organizarem o ensino de matemática com o qual se deparariam em breve. 

Segundo Davidov,  dizer que o sujeito se apropriou de dado conhecimento implica que 

ele tenha controle do seu processo de procedência e desenvolvimento do mesmo mediante o 

pensamento teórico que estuda e delineia a lógica dialética. O pensamento teórico tem seus tipos 

característicos de generalização e abstraimento (LIBÂNEO, 2004).  Assim, a escola deve ensinar 



 

aos estudantes a pensar teoricamente, que aqui entendemos como sendo o estabelecimento de 

transformação do pensamento para que ―ocorra a compreensão de que há necessidade do 

estabelecimento de relações que decorrem não somente da observação, mas de uma análise 

sistêmica do fenômeno‖ (MOURA, et al, 2010, p. 76). 

Logo, focamos nesses encontros a exploração das contribuições da Teoria Histórico-

Cultural, da Teoria da Atividade e especialmente a Teoria do Ensino Desenvolvimental de 

Davidov, para a posterior elaboração das atividades de ensino.   

 

4.5.1.2 O desenvolvimento do CAEPI proposto pela pesquisadora 

 

O segundo momento  do experimento formativo era o desenvolvimento do   CAEPI por 

nós planejado. Isso se realizou nos encontros 5 e 6 do experimento formativo que se encontra na 

integra em nossos anexos (Anexo 1). Esse momento foi elaborado em consonância com a análise 

crítica de Davidov acerca da organização do ensino desenvolvimental, por conseguinte, díspar da 

concepção tradicional de aprendizagem que leva à formação do pensamento empírico, descritivo 

e classificatório. Segundo Davidov, o conhecimento que se adquire por técnicas transmissoras e 

de mero arquivamento na memória não se transforma em instrumento para lidar com a 

heterogeneidade de fatos e situações que ocorrem na vida prática (LIBÂNEO, 2004). 

 

 

N

º 

Data Propostas de Ações Principais Objetivos Conteúdos 

5 23/03 - Dar início ao 

desenvolvimento de um 

CAEPI elaborado pela 

pesquisadora. 

Captar a 

interdependência 

matemática em uma 

situação-problema. 

Estágio: espaço de 

apropriação humana de  

conhecimento construído 

historicamente pelo 

homem. 

6 25/03 - Apresentação da síntese 

coletiva, com discussão e 

síntese grupal da atividade 

realizada. 

Ver o papel da síntese 

coletiva e seu registro. 

Apreender o estágio como 

um espaço privilegiado de 

aprendizagem da 

docência. 

Quadro 2: Sinopse do momento referente ao desenvolvimento do CAEPI elaborado pela 

pesquisadora 

 

O experimento formativo exigiu planejamento e desenvolvimento com os futuros 

professores de atividades de ensino que se constituíssem em um recurso teórico-metodológico, 

mediado pela intenção do professor.  Então, as ações que eles desenvolveram na busca da 

solução do problema deveriam estar de acordo com o motivo que os leva a agir e, desse modo, 



 

eles pudessem estar em atividade, de conformidade com os pressupostos da Teoria da Atividade 

de Leontiev.  

No CAEPI em questão (Anexo 2), destacamos as seguintes etapas: Síntese Histórica do 

Conceito, Situação Desencadeadora de ensino e Síntese Coletiva. Na primeira etapa, tratamos de 

entender a gênese do conceito e de como o homem o construiu historicamente. Tal etapa foi 

realizada com base em estudos oriundos de referenciais bibliográficos da História da 

Matemática, fazendo-se necessário o entendimento da história do conceito. Então, fez-se 

importante compreender com que objetivo o conceito foi criado, com base em que necessidades 

e quais foram as mudanças que ocorreram na sociedade a partir dessa criação.  

Após a primeira etapa, desenvolvemos com os futuros professores uma Situação 

Desencadeadora de Ensino (o Mistério de Lo-Shu), uma história virtual baseada na Lenda do 

Surgimento do Quadrado Mágico. Por meio dessa história eles se depararam com uma situação 

proposta na forma de resolução de situações-problema. Essa etapa consistiu em apresentar uma 

ocasião que os conduzisse à gênese dos motivos para desenvolver o CAEPI proposto e 

oportunizar a aprendizagem do conteúdo matemático nele presente. Para isso pensamos em uma 

circunstância que envolvesse uma aventura e que se assemelhasse a um combate. A história 

virtual da situação desencadeadora de ensino foi apresentada em partes, para que em cada uma 

pudéssemos trabalhar os conceitos presentes na referida situação, tanto os de cunho específico, 

quanto os didático-pedagógicos, ou seja, aqueles que possuem seu foco no processo de ensinar e 

aprender. 

Como última etapa desse CAEPI realizamos a síntese coletiva que foi o momento no qual 

todo o grupo, após ter trabalhado com determinado conteúdo – nesse caso específico equações  

do 1º grau –, chegou a uma conclusão ―matematicamente correta‖ para a situação proposta na 

situação desencadeadora de ensino. E, nesse momento, acreditamos que o papel mediador do 

professor seja fundamental, nesse caso, representado pela pesquisadora. Na ocasião, nós os 

orientamos para que as respostas se direcionassem a resultados que coincidissem com aqueles 

que a humanidade, ao longo da história, instituiu como corretos. Moretti (2007) pontua a 

importância das ações intencionais do professor, ao garantir condições para que ocorra a 

interação dos sujeitos na busca da solução coletiva de uma situação-problema. A seguir, no  

quadro 3,  podemos visualizar um resumo das ações atinentes à realização desse CAEPI pela 

pesquisadora. 

 

 

 

 



 

Período de realização: 23\03\2013 a 25\03\2013 

 

Conteúdo Sequências de 

Ações 

Ferramentas  

Equações 

do 1º grau  

Síntese Histórica 

 

 

Foi lhes apresentado um texto contendo tanto o aspecto 

histórico, como o pedagógico, para que percebessem a 

contribuição social referente à criação do conceito com o 

qual se pretendia trabalhar. 

Situação 

Desencadeadora 

de Ensino  

É entendida como uma situação em que se encontra a 

essência do conceito. Fizemos uso de uma história virtual – 

O mistério de LoShu -, na busca de gerar situações para as 

quais se atribuíssem significado ao conceito matemático 

que permeava as atividades. 

Síntese Coletiva  Mediada pelo professor, deve ser ―matematicamente 

correta‖ e reconhecida por todos como uma solução para o 

problema proposto. Nesse caso era como dispor os soldados 

em campo de batalha de forma que o inimigo não se 

tornasse ciente desse conhecimento, para tal era necessário 

que eles se apropriassem de conhecimento matemático 

acerca da resolução de equações do 1º grau. 
  Quadro 3: Estrutura do CAEPI elaborado e desenvolvido pela pesquisadora. 

 

4.5.1.3 A elaboração dos CAEPI pelos professores em formação 

 

A proposta de que os futuros professores elaborassem as atividades que seriam realizadas 

durante o período de estágio fundamentou-se na possibilidade de desenvolvimento de uma 

proposta de aprendizagem da docência alicerçada no planejamento coletivo como organizador do 

ensino de matemática ofertado por eles na escola-campo. Esse ensino baseado no 

desenvolvimento do pensamento teórico teve como cerne a aquisição de métodos e estratégias 

cognitivas. Preocupamo-nos para que os CAEPI elaborados estivessem baseados numa proposta 

teórico-metodológica fundada na aquisição de conhecimentos gerada como atividade por parte do 

aprendiz, no nosso caso o futuro professor (DANIELS, 2003).  

Também  atentamos para que os professores em formação desenvolvessem CAEPI que 

representassem conteúdos matemáticos vistos como solidificações da experiência  humana ao 

longo do tempo. E também compreendessem as significações dadas aos conteúdos matemáticos 

não como eternas, mas como produto da história humana (LEONTIEV, 1983).  

Durante a elaboração desses conjuntos de atividades, preocupamo-nos também em fazer 

com que os professores em formação entendessem que o significado da atividade pedagógica 

impõe-se como um elemento importante na apreensão da realidade do ensino escolar. Durante os 

encontros do experimento formativo destinados ao planejamento e elaboração dos CAEPI 



 

destacamos o  significado do trabalho docente como constituído  pela finalidade do ato de ensinar 

a pensar teoricamente, aqui  compreendido como o conjunto de ações que tem por finalidade, 

 

 [...] desenvolver processos mentais pelos quais se chega aos conceitos, transformando-

os em ferramentas para fazer generalizações conceituais e aplicá-las a problemas 

específicos. Assim, uma das contribuições de Davydov é a sistematização pedagógica e 

didática do conceito de pensamento teórico originário da tradição materialista dialética, 

repercutindo na organização do ensino para o desenvolvimento do aluno [...] 

(LIBÂNEO;  FREITAS, 2013, p. 332).  

 

Queríamos que as operações efetivadas de forma conscienciosa pelos professores em 

formação, subsidiadas nas condições reais e objetivas da condução do processo de apropriação 

do conhecimento teórico pelo aluno, refletissem na transformação dos CAEPI em CAAD. Para 

que os citados professores compreendessem o significado dos dizeres - os ―CAEPI deveriam se 

transformar em CAAD‖ -  fazia-se necessário que estes estivessem entremeados  da significação 

social da atividade pedagógica, como  discutida  anteriormente. E, assim, que os professores se 

vissem verdadeiramente imersos em suas atividades de aprendizagem da docência. Para essa 

concretização, essas atividades deveriam possuir motivos, necessidades, objetivos, ações e 

operações para que o ensino se organizasse como tal, como demonstramos no Quadro 4. 

 

 CAEPI  -  Conjunto de atividades de 

Ensino Planejadas Intencionalmente 

pelos professores em formação 

CAAD - Conjunto de Atividades de 

Aprendizagem Discentes 

Motivo e 

Necessidade 

Permitir a transformação da 

construção humana dos professores 

em formação por intermédio do 

acesso á cultura, humanizando-os. 

Torná-los herdeiros de cultura humana, 

também os humanizando. 

Objetivo Ensinar conhecimento matemático 

sócio-histórico construído  

Apropriação de conhecimento 

matemático sócio-histórico elaborado 

 

 

 

 

Ações e 

Operações 

 

 

 

 

Organizar o 

ensino   

 

 Escolher o que,                 

como e porque 

ensinar. 

 

 

 

 

Realizar as ações pertinentes á 

concretização do objetivo, participando 

coletivamente de estratégias de 

desenvolvimento e  avaliação  

Escolher os modos de 

ação para isto se 

operacionalizar. 

Quadro 4:A relação entre os motivos, necessidades, ações e operações dos CAEPI e CAAD 



 

A nosso ver, é do professor o encargo de organizar situações desencadeadoras dos 

motivos e necessidades da aprendizagem, sendo estas entremeadas por conteúdos a serem 

apropriados pelos alunos e a melhor maneira de fazê-lo. O professor é, pois, o mediador entre o 

conhecimento e o aluno, entre os produtos culturais produzidos a partir da genericidade humana 

e o desenvolvimento que tais produtos podem avalizar. Tanto Vigotski (2003) quanto Leontiev 

(1978) e Davidov (1988) ressaltam a atitude mediadora do trabalho docente no processo de 

apropriação dos produtos culturais. 

Ao conduzir o desenvolvimento desses grupos de atividades de ensino, ressaltamos o 

papel da mediação realizada pelo professor entre o aluno e a cultura. Também enfatizamos que a 

atividade do professor é um conjunto de ações com propósitos definidos de forma conscienciosa 

e voltadas a um desígnio específico: o ensino. No intuito de alcançar esses objetivos trabalhados  

intencionalmente, tivemos propostas de ações e conteúdos mediados a cada encontro desse 

momento do experimento formativo (ver Quadro 5). 

 

 Data Propostas de Ações Principais Objetivos Conteúdos 

8 01/04 - Proposta de 

construção de um 

primeiro CAEPI pelos 

professores em 

formação. 

- Construir de forma 

coletiva e compartilhada 

CAEPI. A escolha do 

conteúdo. Construção da 

síntese histórica 

-  O movimento lógico-

histórico dos conceitos e 

seu papel para a 

compreensão de 

conteúdos matemáticos,  

9 06/04 -Prosseguimento da 

proposta de elaboração 

do primeiro CAEPI 

pelos professores em 

formação. 

- Construindo a situação 

desencadeadora de ensino. 

_ O caminho para a síntese 

coletiva. 

- A AOE como um 

recurso teórico-

metodológico com foco 

na atividade do 

professor. 

18 14/05 - Proposição de 

elaboração de um 

segundo CAEPI. 

- Entender a escola como 

lugar de apropriação dos 

conhecimentos 

historicamente construídos 

pela humanidade. 

 

- A síntese histórica do 

conceito como momento 

de estudo sobre o 

conteúdo a ser 

trabalhado. 

Quadro 5: Síntese dos encontros do experimento formativo destinados à elaboração do primeiro e segundo CAEPI. 

 

As ações específicas trabalhadas nesses encontros tinham como  finalidade  garantir que 

nos CAEPI os estudantes se apropriassem do saber matemático elaborado pelo homem ao longo 

de sua história. Além disso, era importante que os professores em formação desenvolvessem sua 

consciência acerca do seu papel, sua função, seu objetivo. Não uma consciência qualquer, mas 

uma  consciência como produto subjetivo da atividade dos homens com os outros. Então nossas 

ações incidiam em descobrir a estrutura da atividade humana gerada por condições históricas 

concretas, e, a partir dela, pôr em destaque as peculiaridades psicológicas da composição da 



 

consciência dos homens com os objetos. Sendo assim, a atividade compõe a substância da 

consciência (LEONTIEV, 1978; ASBHAR, 2005). 

Atentamos para que elaborassem atividades que tivessem como objetivo o domínio dos 

procedimentos lógicos do pensamento que, pelo seu caráter generalizador, permitissem sua 

aplicação em vários âmbitos da aprendizagem, ou seja, coadunassem com a formação do 

pensamento teórico  (LIBÂNEO, 2004). Acreditamos ser a necessidade de um modo geral de 

organização do ensino para a docência que subsidie o desenvolvimento desse tipo de pensamento 

do futuro professor sobre o ensino, rumo à constituição da sua práxis. 

Os futuros professores tiveram a oportunidade de discutir previamente o planejamento 

compartilhado das aulas e socializar as experiências vivenciadas. Destarte, após a tomada de 

consciência e análise das ações de ensino ocorridas durante o desenvolvimento das atividades, 

eles tiveram a oportunidade de reelaborar  a organização do ensino na direção de novas ações.  

Nesse sentido, o avanço dos processos formativos dos professores em questão estava  na 

direção de uma organização de ensino oriunda de um planejamento compartilhado.  

Consequentemente havia a necessidade de uma práxis docente que fosse ao encontro da 

realidade escolar encontrada por eles, bem como contemplar ações mais efetivas de estágio. 

Estas não limitadas à aplicação e discussão de uma ou duas atividades de regência planejadas 

individualmente, como costumava ocorrer nas práticas formativas de estágio no curso de 

licenciatura da IES pesquisada. Antes levaria em conta o desenvolvimento de atividades de 

ensino concebidas como unidade formativa docente e discente e que ―exige[m] do professor um 

novo significado para o que é ensinar e o que é aprender nas relações dinâmicas estabelecidas na 

classe‖ (CEDRO, 2008, p. 77). 

Essa  proposta coaduna com a ideia-chave de Vigotski em relação ao papel do ensino no 

desenvolvimento das potencialidades intelectuais do ser humano. Também vai ao encontro da 

ideia de Davidov (1987; 1988) em relação à impossibilidade da forma de organização da escola 

tradicional. Nessa compreensão de Davidov, a escola se encontra sobrepujada pelo método 

intuitivo, onde o trabalho com os conhecimentos habita exclusivamente a dimensão utilitária e 

empírica (MOURA, et al, 2010). Assim, a maneira como está disposto o processo de 

escolarização tradicional não proporciona o surgimento nos sujeitos participes da capacidade de 

perceber, na ausência do planejamento das atividades de ensino, pontos fundamentais para as 

deficiências de sua atividade principal. O planejamento aqui é visto por nós como um elemento 

marcante para a fragilidade ou mesmo inexistência de percepção, por parte dos professores, de 

elementos para a organização do ensino (LOPES, 2009). Entretanto, não estamos dizendo que 

Davidov não valorize a escola tradicional, ele reconhece seus méritos em fornecer aos estudantes 



 

um certo sistema de conhecimentos e modos de ação na prática cotidiana. O que está sendo 

questionado é a forma de organização do ensino que nela está posta, pois entendemos que ela 

seja insuficiente para assimilar o espírito da ciência contemporânea. 

Por esse entendimento, temos que o papel do professor é organizar o ensino de modo a 

possibilitar aos estudantes a apropriação conceitual, o que significa ir muito além da definição e 

da memorização de conteúdos matemáticos. Balizados nessa concepção de organização de 

ensino, os professores em formação elaboraram e desenvolveram dois CAEPI, como se pode 

visualizar nos quadros resumos a seguir (Quadro 6 e 7). A estrutura total desses CAEPI pode ser 

encontrada nos Anexos 3 e 4. 

 

Primeiro CAEPI - Período de Realização: 24\04\2013 a 06\05\2013 

h/a  

Conteúdo  

 

Sequência de Ações 

 

Ferramentas 

1  

 

  Juros 

Compostos 

Síntese histórica para 

apreensão do movimento de 

surgimento do conceito de 

Juros 

Apresentação de Slides contendo um 

resumo histórico sobre o surgimento do 

conceito de juros simples e juros 

compostos. De forma que eles 

percebessem quais necessidades 

humanas conduziram o homem a criar 

esse conceito. 

  

 

 

1 

 

 

2  

 

 

 

 

Situação Desencadeadora  

 

1ª Parte:  A compra de um 

automóvel  

 

 

 

 

 

2ª Parte: Realização de um 

teatro representando o  

funcionamento de instituições 

bancarias. 

 

 

Foi lhes oportunizado um automóvel  

real no pátio da escola, com a respectiva 

demonstração por um vendedor, 

representado por um dos professores em 

formação, para que eles realizassem a 

compra e a assinatura do contrato de 

venda. 

 

Os professores em formação encenaram 

o Funcionamento de instituições 

bancarias com suas respectivas propostas 

de financiamento. Foram criadas duas 

instituições. 

 

4  

Síntese Coletiva  

Foram conduzidos a analisarem 

as propostas dos bancos, para 

saberem qual era a ―melhor 

matematicamente‖ e para isso 

era necessário se apropriarem 

dos conhecimentos 

matemáticos historicamente 

construídos acerca desse 

conteúdo. 

Lhes foi oferecido esse conhecimento, 

mas de forma que fossem instrumentos 

para atingirem seus objetivos. Fizeram os 

cálculos respectivos de cada proposta, 

mediados intencionalmente pelos 

professores em formação, que tinham 

como objetivo fazer com que 

descobrissem qual era a melhor proposta 

de compra. 

Quadro 6: Estrutura-síntese do primeiro CAEPI elaborado e desenvolvido pelos professores em formação. 



 

Segundo CAEPI - Período de Realização: 21\10\2013 a 25\10\2013 

h\a Conteúdo Sequências de Ações Ferramentas  

 

3 

 

Perímetro e 

área de 

figuras 

planas  

Situação Desencadeadora da 

Aprendizagem 

História Virtual 

 

Os professores em formação criaram e 

contaram aos estudantes a história.  ―A 

missão de Xinavane‖ com o objetivo de 

recriarem neles a necessidade humana de 

criação do conceito de perímetro e área. 

Como atividades de ensino inclusas na 

história Virtual eles tiveram que construir 

Xinavane, como também o seu HD. 

1 Síntese Histórica Novamente usaram slides, mas desta vez 

somente com gravuras, enquanto eles iam 

descrevendo os acontecimentos que 

conduziram a espécie humana à criação dos 

conceitos de perímetro e área. 

 

 

4 

Síntese Coletiva - com a 

missão de ajudar Xinavane a 

arquitetar as construções de 

nosso mundo, tinham que se 

apropriar dos 

conhecimentos humanos 

acerca de perímetro e área. 

Criaram plantas baixas de suas moradias, 

para isso tinham de  se apropriar dos 

conceitos de área e perímetro. 

Quadro 7: Estrutura-síntese do segundo CAEPI elaborado e desenvolvido pelos professores em formação 

 

4.5.1.4 Reelaboração dos CAEPI: processo mediado 

 

Ao propor que no desenvolvimento do experimento formativo tivéssemos espaço 

substancial para os futuros professores reelaborarem as atividades de ensino por eles 

desenvolvidas, estávamos imbuídos do desejo de que isto os conduzisse à percepção de que o 

planejamento compartilhado poderia criar condições para o estabelecimento de objetivos. Entre 

esses, a forma como organizariam seu ensino, ao mesmo tempo em que poderiam demonstrar 

comprometimento do primeiro (aprendiz da docência) em relação ao segundo (aluno): do que 

ensina e do que aprende. 

Esses encontros foram organizados, como podemos perceber no quadro 8, na direção de 

levar os futuros professores a refletirem sobre a organização de ensino que estávamos propondo 

para as aulas de matemática. Essas discussões partiriam das situações vivenciadas por eles 

quando fossem a campo e seriam por nós interpretadas não somente com base no princípio do 

que eles ali veriam, mas também à luz das teorias de que estávamos nos apropriando durante o 

desenvolvimento das aulas da disciplina de estágio em nossa instituição. 

 

 Data Propostas de Ações Principais Objetivos Conteúdos 



 

10 15/04 - Reflexão/ação sobre 

as Atividades de 

Ensino em curso. 

- Percepção da reflexão como 

organizadora da 

reestruturação das atividades. 

 

- O planejamento 

compartilhado dirigido 

pela reflexão e analise 

dos encaminhamentos. 

11 22/04 - Reencaminhamento 

de ações nas 

Atividades de Ensino 

planejadas. 

- Assumir as Atividades 

planejadas com a seguinte 

característica: mantenedora 

de uma dinâmica de interação 

dos conhecimentos 

individuais, nas ações 

coletivas. 

 O Ensino 

desenvolvimental de 

Davidov em foco. 

12 29/04 - O início do 

desenvolvimento do 

primeiro CAEPI 

elaborado pelos 

professores em 

formação. 

- Ver na análise dos  

professores em formação 

sobre as primeiras aulas na 

escola-campo uma 

possibilidade de 

reencaminhamento da 

atividade. 

- Os momentos principais 

da Atividade Pedagógica: 

o planejamento 

compartilhado, a ação e a 

posterior avaliação. 

13 30/04 - Reelaboração das 

atividades em curso. 

- Discutir sobre as 

contribuições coletivas para a 

melhoria das Atividades em 

curso. 

- A organização do 

ensino: elemento 

importante da Atividade 

Pedagógica. 

14 01/05 - Implementação de 

ações coletivas no 

CAEPI em curso. 

- Ver o movimento 

superação/criação dos 

estagiários em espaço de 

planejamento compartilhado, 

para a organização da síntese 

coletiva do primeiro CAEPI 

em curso. 

Ensino e aprendizagem: 

elementos da unidade 

atividade pedagógica. 

15 02/05 - Implementação de 

ações coletivas no 

CAEPI em curso 

- Compreensão de como está 

se dando a apropriação do 

conceito de Atividade pelos 

estagiários. 

- A organização do 

ensino vista a partir da 

estruturação da atividade 

pedagógica alicerçada na 

teoria da atividade. 

16 03/05 - Implementação de 

ações coletivas no 

CAEPI em curso 

- Compreensão do papel da 

síntese coletiva dentro da 

estrutura da atividade 

pedagógica. 

- A importância de cada 

etapa da atividade 

pedagógica. 

17 06\05 - Discussão coletiva 

sobre o término da 

realização do primeiro  

 

 

OBS O Encontro de 

número 18 está no   

quadro 3. 

- Avaliação da proposta com 

posterior reencaminhamento 

para as futuras Atividades de 

Ensino que serão realizadas. 

 

- A organização do 

ensino por meio do 

planejamento 

compartilhado de 

atividades de ensino.  

19 20/05 - Reflexão e ação 

sobre o segundo 

CAEPI a ser 

desenvolvido. 

- Reflexão crítica a respeito 

da prática docente 

manifestada no 

desenvolvimento do segundo 

CAEPI. 

- O planejamento 

compartilhado dirigido 

pela reflexão e análise 

dos encaminhamentos. 



 

20 27/05 - Reencaminhamento 

do segundo CAEPI. 

 

- Assumir a Atividade de 

Ensino com as seguintes 

características: mantenedora 

de uma dinâmica de interação 

dos conhecimentos 

individuais, nas ações 

coletivas. 

- A relevância da díade 

teoria-prática na estrutura 

do estágio 

supervisionado. 

21 04\06 - Reencaminhamento 

das ações do segundo 

CAEPI. 

- Perceber no erro uma 

oportunidade de alcançar os 

objetivos propostos. 

- A relevância da díade 

teoria-prática na estrutura 

da atividade pedagógica. 

22 17\06 - Discussão das 

principais dificuldades 

na elaboração das 

atividades do segundo 

CAEPI. 

- Discutir sobre as 

contribuições coletivas para a 

melhoria da Atividades de 

Ensino. 

- O papel da situação 

desencadeadora dentro 

da estrutura da atividade 

de ensino. 

23 24\06 - Discussão das 

principais dificuldades 

na elaboração do 

segundo   CAEPI. 

- Encontrar estratégias 

teórico-metodológicas 

capazes de diminuir essas 

dificuldades. 

- O compartilhamento 

como possibilidade de 

solução de dificuldades 

docentes individuais. 

24 05\08 - Encaminhamento do 

segundo CAEPI em 

curso. 

 

 

- Conduzi-los à percepção da 

probabilidade de se 

apropriarem de 

conhecimentos durante o 

planejamento desse CAEPI. 

 

AE planejadas de acordo 

com a AOE: 

possibilidade de 

apropriação dos 

conhecimentos 

matemáticos envolvidos 

em determinada 

Atividade Pedagógica. 

26 02\09 Encaminhamento das 

últimas etapas do 

segundo CAEPI. 

 

- Ver o movimento 

superação/criação dos 

estagiários em espaço de 

planejamento compartilhado. 

- O estágio como espaço 

de formação de ações 

mentais individuais. 

27\

28\

29 

23\09 

07\10 

14\10 

 

Encaminhamento das 

últimas etapas do 

segundo CAEPI. 

 

Compreensão de como está se 

dando a configuração do que 

está posto pelos professores 

em formação. 

- O estágio como espaço 

de formação de ações 

mentais individuais. 

Quadro 8: Sinopse dos encontros do experimento formativo relacionados ao processo de reelaboração dos CAEPI. 

 

Os encontros mencionados foram momentos preparados intencionalmente com o 

propósito de que os professores em formação se apercebessem da complexidade da significação 

do trabalho docente como uma variante de conhecimentos: disciplinares e pedagógicos. Estes, se 

compartilhados, poderiam formar um sistema de ideias com distintos níveis de articulação, 

apresentando dimensões dinâmicas de caráter processual.  

Essa etapa do experimento formativo recebeu atenção minuciosa. Acreditamos que o 

processo de aprendizagem da docência durante a formação inicial num universo de 

compartilhamento do planejamento das ações pedagógicas implica a reorganização contínua dos 

conhecimentos em processo de apropriação. Também denota a reorganização das estratégias de 



 

ensino  e das rotinas de trabalho docente, em que o novo  conhecimento pode se elaborar a partir 

do conhecimento pré-existente, mediante ajustes propostos pela coletividade. Afinal, a produção 

do conhecimento, a própria atividade criadora humana, traz consigo elementos socioculturais, 

além de colaboração anônima, fazendo desse indivíduo  um sujeito projetado para o futuro e que 

contribui para produzir e construir novidades, modificando seu presente (VYGOSTSKY, 1982). 

Nesse processo de reelaborar suas ações docentes, de poder modificar a forma como 

operacionalizá-las de acordo com os aportes teóricos da teoria histórico-cultural, os alunos em 

questão terão evidências de que a construção do conhecimento pelo sujeito acontece na 

apropriação de significados, na produção conjunta de objetos e na solução de problemas gerados 

nas relações interpessoais (MOURA; SFORNI; ARAÚJO, 2011). 

 

4.5.1.5 Socialização das situações vivenciadas: condução a novas apropriações 

 

Durante todo o experimento formativo valorizamos como instrumento principal da ação 

pedagógica as atividades de ensino planejadas de forma compartilhada pelos futuros professores, 

como elemento imprescindível para que eles pudessem estabelecer ligações indispensáveis entre 

necessidade, motivo e o objeto. Então, quando nos referimos a ―atividades‖ estamos fazendo 

clara alusão ao conceito de atividade dado por Leontiev (1983) como uma unidade superior que 

traz inerente a si o motivo, a ação e o objetivo, pois, a relação entre o motivo da atividade e o 

objetivo da ação confere a ela seu sentido. 

Em consonância com essas perspectivas, resolvemos que, nos últimos encontros do 

experimento formativo, os professores exporiam suas concepções acerca da elaboração, 

reelaboração e desenvolvimento das atividades de ensino na escola-campo e da relação desse 

processo com a aprendizagem de suas docências dentro da estrutura de planejamento 

compartilhado da atividade pedagógica que tínhamos lhes oferecido. Queríamos, dessa forma, 

perceber e apreender o trajeto percorrido por eles (quadro 9)  Para tanto, tivemos como 

instrumento a adequada revelação dos fatos nas discussões das atividades que fizemos nas aulas 

de estágio. Isso foi usado como maneira de se evidenciar a apropriação de elementos distintivos 

de um modo geral de organização de ensino nesses grupos de futuros professores de Matemática. 

 

 Data Propostas de Ações Principais Objetivos Conteúdos 

29 04\11 - Síntese coletiva do 

grupo sobre todas as 

ações elaboradas e 

executadas no 

período. 

- Percepção do trajeto 

percorrido com adequada 

manifestação do fato nas 

atividades apresentadas. 

- Estágio Supervisionado: 

espaço de apropriação do 

planejamento como elemento 

organizador da Atividade 

Pedagógica. 



 

30 11\11 - Síntese coletiva do 

grupo sobre todas as 

ações elaboradas e 

executadas no 

período. 

- Evidenciar a 

apropriação de elementos 

constitutivos de um 

modo geral de 

organização de ensino 

em futuros professores de 

Matemática. 

- A compreensão de que a as 

atividades coletivas são parte 

essencial e mecanismo interno 

das atividades individuais. 

  Quadro 9: Resumo dos últimos encontros do experimento formativo 

 

As diversas situações cotidianas de compartilhamento foram momentos planejados para 

que pudéssemos levar todo o grupo de futuros professores à compreensão do processo de 

aprendizagem da docência. Por intermédio dessas ações percebemos como se realizou a 

apropriação do planejamento compartilhado como organizador do ensino de matemática e, 

concomitantemente de suas próprias aprendizagens docentes. Tais aprendizagens se 

configuraram em diferentes situações e contextos que favoreceram a aquisição de estratégias 

cognitivas, considerando-se a singularidade de cada sujeito e das particularidades coexistentes na 

universalidade com seus pares. 

 

4.6 A apreensão da essência do fenômeno por intermédio da constituição das unidades de 

análise 

 

Perceber o movimento de compreensão e consequente transformação dos professores em 

formação, ou seja, enxergar o fenômeno que se delineava aos olhos da pesquisadora foi uma 

tarefa que exigiu composição de estratégias de captação da realidade.  

Ao escrever sobre o imperativo de mudanças relativas à forma como a análise deve ser 

realizada para entendimento  de certo fenômeno, Vigotski ( 1993) diferençava declaradamente a 

análise que se restringe à exposição do mais prontamente palpável e a análise que vai à frente das 

exterioridades. Segundo ele, ações distintas podem acontecer por seu aspecto externo de maneira 

análoga e serem muito diferentes por sua procedência, essência e caráter. Em eventos de tal 

modo, são imprescindíveis meios particulares de análise  capazes de ver  por detrás do véu da 

semelhança externo às diferenças interiores. 

Para se realizar uma análise nos moldes teóricos aqui expostos é necessário saber 

descobrir, sob o aspecto externo do processo seu conteúdo interno, sua natureza e sua origem. A 

problemática concernente á análise está no fato de que, para se captar a essência, é preciso 

analisar os processos, vez que sua legítima e correta conexão não se afina abertamente com a 

forma de suas revelações externas. É preciso encontrar por esse meio a adequada afinidade que 

reside nesses processos por detrás da forma exterior de suas manifestações.  



 

Desvelar essas relações é a missão que há de cumprir o pesquisador em seu processo 

meticuloso de análise. Esta, assim realizada, distingue-se fundamentalmente da análise subjetiva, 

introspectiva que, por seu próprio caráter, não é capaz de sobrepujar os limites descritivos. Por 

esse ponto de vista, tão-somente é admissível a análise de caráter objetivo já que não se trata de 

manifestar o que nos assemelha ao fenômeno analisado, mas sim o que ele é de fato 

(VIGOTSKI, 1995). 

A proteção de Vigotski (1993) ao método da análise por unidades e da precisão e  

intercessão das abstrações exprime sua concepção dialética e materialista do conhecimento 

acerca da ciência: dialética porque a captação da realidade pelo pensamento não se consegue de 

forma contígua pela relação direta com as amostras mais aparentes da realidade.  

Á guisa do debate em questão, postulamos que o conhecimento construído pelo 

pensamento científico acerca da mediação do abstrato não é uma constituição eventual da mente, 

não é o que o fenômeno assemelha ser para o sujeito, esse conhecimento é a conquista pelo 

pensamento da intimidade da realidade objetiva, é sua própria  representação. Essa abordagem 

nos exibe a percepção de que a realidade produz nossa experiência; que a mesma origina  objetos 

e métodos científicos e que é completamente impraticável o estudo de conceitos de qualquer 

ciência abstraindo-se as realidades concebidas por esses conceitos.  

Essa forma materialista e dialética de perceber a realidade apregoada por Vigotski (1993) 

está em completa conformidade com a dialética marxiana. Essa dialética igualmente se ampara 

no princípio de que a abstração é uma mediação imprescindível, na qual a ciência aproxima-se 

da essência, da concreticidade real, como aqui também o desejamos. 

Vigotski (1993) recrimina os pesquisadores psicólogos que procuram entender os 

fenômenos psicológicos a partir do afastamento dos elementos mais simples dos fenômenos aos 

quais pertencem, como também repreende a forma de  análise desses elementos em si e por si 

mesmos. Ele faz essa crítica no capítulo inicial de seu livro Pensamento e Linguagem. 

 

Cremos que substituir esse tipo de análise por outro muito diferente é um passo decisivo 

e crítico para a teoria do pensamento e da linguagem. Teria de ser uma análise que 

segmentasse o complexo conjunto em unidades. Por unidade entendemos o resultado da 

análise que, diferentemente dos elementos, goza de todas as propriedades fundamentais 

características do conjunto e constitui uma parte viva e indivisível da totalidade. Não é a 

fórmula química da água senão o estudo das moléculas e do movimento molecular o 

que constitui a chave da explicação das propriedades definidoras da água. Assim, a 

célula viva, que conserva todas as propriedades fundamentais da vida, definidora dos 

organismos vivos, é a verdadeira unidade da análise biológica (VIGOTSKI, 2008, p. 

20). 

 

No substitutivo ao método da análise dos elementos, esse autor sugere o uso do método 

da análise das unidades, aqui empregado. Para Aquino (2013, p. 247), ―Esse critério 



 

metodológico se firma na ideia de Vigotski de que a divisão em unidades, e não em elementos, 

permite conhecer melhor as leis concretas do todo, porque só as unidades contêm os aspectos 

essenciais do todo‖. Conforme Vigotski (1993, p. 19-20, tradução nossa), ― [...] por unidade 

entendemos o resultado da análise que diferencia os elementos, mas goza de todas as 

propriedades fundamentais características do  conjunto constitutivo, sendo uma parte viva e 

indivisível da totalidade‖.   Entretanto, lembramos que a análise das unidades não supre a 

apreensão da totalidade. Afinal, a unidade, mesmo mantendo as propriedades capitais da 

totalidade, é prioritariamente parte de um todo, e o processo de conhecimento deve partir da 

análise abstrata dela e convergir para a composição concreta cabal do pensamento.  

As unidades de análise instituídas nesta investigação estavam estabelecidas na relação 

entre as teorias que nos serviram de sustentação e os dados de pesquisa. A teoria nos indicou os 

elementos a serem investigados no processo de atribuição de sentido pessoal ao fenômeno em 

foco e conduziram nosso olhar para os acontecimentos e nossos questionamentos. Porém foi no 

planejamento e desenvolvimento das atividades de ensino que os conceitos teóricos foram 

transformados e ganharam vida. Essa vida se materializou na introdução de um novo sistema 

estrutural para a aprendizagem da docência daquele grupo de professores em formação. A 

proposta de estágio se mostrou como uma variável interconexa do experimento formativo e 

pressupôs a reestruturação do modelo formativo ali configurado, o qual não aperfeiçoava os 

processos de aprendizagem da docência porque não tinha em consideração o ensino como motor 

dos seus desenvolvimentos. Ou seja, construir as unidades era um trabalho extremamente 

meticuloso, pois, por intermédio delas, queria-se desenhar a reestruturação mental experimental 

que eles viriam a compor no desenvolvimento da organização de suas atividades docentes.  

Na base de construção das citadas atividades sempre  estava uma questão norteadora: 

seria possível criar uma proposta formativa calcada no planejamento compartilhado da atividade 

docente  para o estágio supervisionado que proporcionasse melhores resultados de 

desenvolvimento do pensamento teórico aos sujeitos envolvidos? Assim, escolher quais seriam 

nossas unidades de análise partia da ideia central de que havia possibilidades de eficácia de uma 

aprendizagem da docência calcada num ensino que promovesse o desenvolvimento. Essas 

unidades, em momento algum, poderiam nos afastar da concepção de que ―a integralidade da 

ação pedagógica é a qualidade que condiciona sua grande eficiência para o desenvolvimento‖ 

(ZANKOV, 1984, p. 19). 

A completa imersão nos dados de pesquisa, permeada pelo estudo dos autores da teoria 

histórico-cultural, permitiu a percepção de efetivação do fenômeno peculiar a esta investigação, 

o  que se deu através da manifestação do percurso de  três unidades de análise:  



 

 

   A assunção do compartilhamento como elemento gerador do 

desenvolvimento de ações mentais individuais. 

  O planejamento como meio de satisfação da necessidade de organizar o 

ensino de matemática. 

   Estágio Supervisionado: um dos espaços de constituição da práxis docente. 

 

Nesse processo de organização dos dados, atentamo-nos em construir episódios de ensino 

que constituiriam momentos de manifestação da interconexão entre os elementos de uma ação 

formadora, não sendo definidos como um conjunto de ações lineares (MOURA, 1993; 

RIBEIRO, 2011). Os episódios de ensino foram selecionados com o objetivo de nos ajudar na 

busca do fenômeno indagado. Entretanto, a sua análise nos conduziu na procura de contribuições 

teóricas para compreendê-los. Então escolhemos aqueles que acreditamos serem os mais 

expressivos para esclarecer nosso objeto de pesquisa. Esperamos ainda que os citados episódios 

proporcionassem respostas às nossas inquirições quanto ao processo de aprendizagem da 

docência que se realizava em um estágio que permitiu um planejamento compartilhado como o 

organizador do ensino. 

Para melhor compreensão do fenômeno que ali se constituía, dividimos os episódios em 

cenas que se compuseram em momentos nos quais os professores em formação confirmam 

indicativos do movimento formativo de aprendizagem da docência. Para tanto tiveram como 

cerne a organização do ensino em universo compartilhado de planejamento da prática 

pedagógica. Chamamos de flashes os instantes mais significativos dentro das cenas. Eles são os 

indícios da transformação do pensamento do sujeito acerca de uma realidade que se converte em 

outra. Consistiriam, igualmente,  no achado de um dado observável, cuja analogia lógica com ele 

mesmo permite inferir a sua própria presença. Podemos nos perguntar: por que buscar vestígios 

do movimento do indivíduo no sentido do desenvolvimento coletivo para o individual? O motivo 

pelo qual se procura esses indícios é devido o fato de ser muito complexo distinguir diretamente 

os efeitos da ação do coletivo na individualidade de cada sujeito. ―Uma coisa parece certa: se 

realmente existe essa ação, devem existir indícios disso, mesmo se sua identificação não é tão 

fácil no plano concreto parece ser no plano abstrato‖ (PINO, 2005, p. 176). 

O momento exato do surgimento da apropriação de novos conhecimentos não é fácil de 

ser alcançado, daí a necessidade de procurar indícios desse processo. Entretanto buscá-los no 

seio de um processo em movimento é bastante distinto de procurar relações causais entre fatos. 

Isso coloca-nos diante de opções metodológicas também diversas, como é o experimento 



 

formativo por nós desenvolvido. ―Com efeito, procurar indícios implica em optar por um tipo de 

análise que siga pistas, não evidências, sinais, não significações, inferências, não causas desse 

processo‖ (PINO, 2005, p. 177). 

Ademais, averiguar a existência de um processo não é, apenas, mostrar os fatos que dele 

fazem parte, mas seguir o caminho dos eventos para constatar as transformações que se operam 

nele. Isso implica uma visão dialética dessas transformações, afinal, a transformação supõe que 

algo novo emerge, mas, coincidentemente, algo permanece do que foi transformado. A busca de 

indícios, como a proposta aqui escolhida,  implica uma metodologia de análise que se distancie 

de investigações calcadas na existência de relações diretas, do tipo causa e efeito.  

Na procura desses flashes reveladores do processo de formação docente que nos 

permitisse investigar e acompanhar o movimento  formativo desses professores em atividades de 

ensino, não de forma estática e menos ainda unidimensional, tentamos  identificar as mudanças 

ocorridas no processo que conduziram à esperada transformação. Procuramos facilitar a 

compreensão do movimento empreendido pelos sujeitos no âmbito das três categorias de análise 

elencadas. Estas, em nenhum momento, elas podem ser olhadas individualmente, mesmo que no 

capítulo seguinte, as analisemos numa composição sequencial e retilínea. Isso se dá somente para 

efeito de organização didático-metodológica, pois, na realidade que as originou, elas se 

entremeiam, se sobrepõem demonstrando observações reveladoras do fenômeno pesquisado, 

assim seja, se objetivam em seus flashes. 

  



 

A COMPREENSÃO PARA ALÉM DO FINO VÉU DA MUDANÇA: NASCE A 

TRANSFORMAÇÃO 

 

 

De acordo com nossa abordagem teórica, não cabe a ideia de uma realidade imposta 

acerca de um processo docente formativo e sua consequente organização do ensino. A 

característica essencial à dinâmica do desenvolvimento humano parte do pressuposto de que, 

qualquer que seja o momento histórico, este revela sempre as circunstâncias que fazem os 

indivíduos, bem como as circunstâncias por eles criadas (DUARTE, 1987). As condições 

simbólicas determinadas pelas transformações originadas na atividade das gerações precedentes, 

apropriadas pelos indivíduos em seu processo de inserção na vida social, circunscrevem a 

construção das gerações futuras. Por esse motivo, os movimentos de transformação mantêm o 

sentido de totalidade da história do desenvolvimento humano, realizam-se num processo de 

ruptura e, ao mesmo tempo, de continuidade. Não podemos compreender o novo sem 

compreender o seu antecessor. 

Supomos que para transformar faz-se necessário conhecer o objeto em sua  

processualidade histórica,   em sua gênese. Imbuídos dessa concepção analisaremos os contextos 

com base em suas circunstâncias sócio-históricas que, numa perspectiva dialética de contradição-

transformação, constituem os indivíduos ao mesmo tempo em que são por eles constituídas.  

Neste capítulo, nossa busca centra-se na compreensão da maneira como os professores 

em formação se apropriaram de outras formas de organizar seu ensino de matemática, por 

intermédio da análise por unidades, durante sua participação no experimento formativo. Ou seja, 

como eles transformaram suas práticas pedagógicas tendo o planejamento compartilhado de 

ações como organizador, durante o estágio supervisionado.  Tais posicionamentos de análise de 

dados nos serviram como estratégia basilar para a conciliação de proposições usadas para 

justificar e suster nossas considerações acerca do fenômeno pesquisado.  

 

5.1 Primeira Unidade - assunção do compartilhamento como gerador do desenvolvimento 

de ações mentais individuais 

 

Nesta unidade buscamos a compreensão do aprender a ensinar em um universo de 

compartilhamento total das ações. Consideramos que o processo de aquisição de conhecimentos 

para essa atividade tão peculiar é uma elaboração mental complexa, na qual o professor formador 

pode interferir por meio das possibilidades que criará para o professor em formação.  Nesta 



 

relação, esse professor deve estabelecer relações entre seus conhecimentos pessoais – escolares 

ou não – e as novas informações, atividades e condições apresentadas pelo professor formador e, 

assim, construir novos significados (COLL; MIRAS, 1996). No intuito de apreender essa relação 

em sua totalidade, é desejável que o professor formador obtenha informações a respeito de seu 

movimento, a fim de avaliar as condições de aprendizagem da docência oferecidas e, quando 

necessário, realizar modificações para que as transformações nos sujeitos aconteçam. 

Desse modo, resolvemos destacar o papel do compartilhamento como elemento capaz de 

dar vida ao processo de formação de ações mentais individuais dos professores em questão. Essa 

ênfase foi baseada teoricamente em Vigotski (1987) que argumenta ser a produção de 

conhecimento individual relacionada à produção coletiva do saber. Então se estabelece um 

processo social agenciado que abrange mediação, representação mental e constituição intensa da 

realidade numa conjunção histórico-cultural, o que demonstra um sistema mais vasto de 

produção. O intercâmbio entre objetos e a produção de conhecimento é de procedência social, 

intercedida por instrumentos mentais ou físicos. Esse intercâmbio aparece na atividade entre os 

sujeitos (interpsicológico) e se move para o interior (intrapsicológico) pela apropriação dos 

elementos e relativas estruturas que assinalam a ocasião individual de aprendizagem.    

Desta forma, a afinidade entre os níveis interpsíquico e intrapsíquico colocada por 

Vigotski (2008) avigora a premissa de que a aprendizagem não sucede a priori. A apropriação se 

dá por processos internos ao sujeito, os quais se referem a um longo período de transformação de 

conhecimentos, o que ocorre na atividade mediada com os outros. O verdadeiro cursor do 

desenvolvimento se move do social para o individual, no fluxo do compartilhamento de ações do 

coletivo para o particular. 

 A forma e o conteúdo do pensamento do sujeito antes de serem individuais são sociais. 

Podemos falar que a condição das aquisições individuais está absolutamente conectada à forma e 

ao conteúdo privilegiado nas interações sociais. Disso decorrem as diferenças qualitativas no 

desenvolvimento. A escolha dos conteúdos trabalhados e a forma como eles serão ensinados, 

será decisiva no desenvolvimento qualitativo da aprendizagem da docência. Em razão disto, foi 

enorme a preocupação com a organização das atividades do experimento formativo  

desenvolvidas com os professores em formação,  já que isto afetaria o desenvolvimento das  

funções psicointelectuais desses professores (DAVIDOV, 1988). 

 Considerando o que foi colocado, alicerçamos as atividades dos CAEPI na teoria 

histórico-cultural, do seu fundador – Vigotski – aos seus seguidores – Leontiev e Davidov – com 

suas respectivas teorias da Atividade e do Ensino Desenvolvimental, por acreditar que podiam 

ser caminho para a análise da organização das atividades de ensino feitas pelos professores em 



 

formação. Essas atividades voltaram-se para a aprendizagem da docência com vistas à 

internalização do conhecimento e do desenvolvimento de capacidades, contribuindo para o 

processo de humanização desses professores em formação e, consequentemente, de seus 

estudantes. O quadro a seguir busca sintetizar o movimento existente no interior desta unidade de 

análise. 

 

 

 

Episódio 1 - A necessidade de relação com o outro 

para que a apropriação do objeto ocorra 

Cena 1 – Nasce a compreensão do compartilhamento 

 

Cena 2 – Surge um entendimento: a busca por 

transformações nas ações práticas 

Cena 3 – Embora socialmente construído aparece o 

desenvolvimento mental individual 

Quadro 10: Demonstrativo do movimento existente no interior da Primeira Unidade de análise  

 

5.1.1 Episódio 1 – A necessidade de relação com o outro para que a apropriação do objeto 

ocorra 

 

As diferentes cenas selecionadas para esse episódio têm como característica comum o 

fato de representarem ações coletivas que intervêm diretamente nas ações internas dos 

professores em formação. Estas cenas têm por finalidade a análise desse episódio cujo objetivo é 

a compreensão da necessidade da relação com o outro para que a apropriação do objeto aconteça. 

Neste caso, o objeto consiste na forma compartilhada de organizar o ensino de modo a servir de 

sustentação para o desenvolvimento de ações mentais individuais. 

 

5.1.1.1 Cena 1 – Nasce a compreensão do planejamento 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – A referida cena se localiza no segundo 

encontro do experimento formativo, em uma aula de estágio realizada na universidade. O 

cenário em que ela se realizou era composto pela proposta de que os professores em formação, 

de posse de um quebra cabeça denominado brinque-game, fossem conduzidos 

intencionalmente a sua resolução de forma coletiva. A cena se inicia com a fala da 

pesquisadora a fim de dar-lhes subsídios para a realização da tarefa proposta. 

Transcrições da Cena 1  

1-- MM - Ok meninos hoje quero que vocês se dividam em trios pra montarem um quebra 

cabeça o brinque game, quero que consigam encaixar todas as peças dentro da caixa e que não 

sobre nenhum espaço vazio, ok, podem fazer os grupos pegar as caixas e ao trabalho. 



 

2--  MM - Esse jogo envolve  dois conceitos muito conhecidos por nós, quem sabe? 

3-- VANUSA - Dificuldade 

4--  VIVIAN Perímetro? 

5-- VANUSA - Trabalho em coletivo 

6-- YANN - O outro é área, da pra trabalhar área e perímetro não é professora, só não sei 

como. 

7-- MM- Depois em outra oportunidade veremos, agora quero que montem todas as peças na 

caixa ok 

8-- VIVIAN - Nos não estamos planejando nossas ações pra tentar resolver o problema do 

brinque game estamos tentando no rumo sem pensar sobre o que fazer 

9-- MM -  estão fazendo esquema pratico não estratégico 

10-- TIAGO - Consegui pessoal,  vai mexendo com as peças e nunca desmonta tudo 

11-- BRUNA - fala a verdade não é só de um jeito é de vários jeitos 

12-- MM - É de vários jeitos 

13-- GABRIELA - Tá faltando planejamento, faltando pensar juntos. 

14-- JOEL - Nos temos que ajudar os colegas, os colegas que não resolveram e nos precisa de 

ajudá-los, se somos um grupo não adiante só um consegui, porque acostumamos no estágio do 

ano passado que era cada um por si, mas agora a realidade e que quanto tivermos na escola e 

todos por um, mais tem que começa aqui pessoal. 

15-- TIAGO - Vamos ajudar, fala da estratégia que nós usamos. 

16-- JOEL -  não estamos acostumados em dividir tarefas, olha só quem não consegue nem 

pede ajuda, nem levanta pra olhar e outro que consegue nem oferece ajuda, isso é porque nos 

vive a vida inteira cada um por si 

17-- BRUNA - A gente tentou olhar eles viraram.  

18-- JOEL -  professora o intuito é que todos cheguem lá, vocês são acostumado com o 

individualismo se eu consigo que dane-se o outro, vamos ter que mudar isso 

19-- BRUNA -  vamos aprender, mas temos que nos adaptar, nos acostumar, fazendo a gente 

habitua com a ideia de compartilhar  

20-- VIVIAN - Consegui, consegui. 

21-- MM -   foi ou não mais fácil com eles ajudando 

22-- VANUSA -  oh se foi, duro era ano passado, não estávamos nem ai se estávamos 

aprendendo mesmo a dar aula e se os meninos iam aprender nas nossas regências, queríamos 

era terminar logo aquilo e entregar a pasta, não é verdade? 

23-- MM -   somente o Joel percebeu o que estava faltando na realização da atividade, somente 

ele viu o quanto estamos impregnados de individualidades, daqui para frente queremos que 

vocês vão constituindo novos adjetivos, qualidades para o que estavam acostumados a fazer no 

estágio, como um todo, para que faziam aqui e lá na escola, queremos que construam a  ideia 

de compartilhar, com todas as dificuldades e benefícios que isso pode nos trazer. 

24-- MM-  O objetivo geral da  aula de hoje, e falar para vocês  a importância do 

compartilhamento, e o seu papel para o desenvolvimento das nossas ações dentro do estágio, 

ações essas que não são qualquer ação mais como vocês  viram no texto que foi feita a leitura 

em casa, ações dotadas de intencionalidade, voltadas a um fim, ou seja, que possuem objetivos, 

objetivos que são o de suprir uma necessidade, para que assim possamos estar realmente em 

atividade, e que não seja uma atividade qualquer, como vimos no texto mais uma atividade 

alicerçada no conceito de Atividade da teoria da Atividade de Leontiev. 

25-- BRUNA -  nós vivemos num espirito competitivo, mas foi bom trabalhar em grupo, saber 

que não era só um que tinha que conseguir mais todos, legal, mais difícil porque cada um tem 

seu tempo. 

26-- MM – difícil mesmo Bruna, então pensem assim: vamos juntos planejar nossos grupos de 

atividades que vamos desenvolver na escola-campo e, não terá a sala de um ou de outro, a aula 

de um ou de outro, serão nossas salas, nossas aulas, nossas atividades, nossos erros e nossos 



 

acertos, mas para isso se realizar vamos ter que ouvir o outro, mesmo que a paz e a harmonia 

não reine sempre, mesmo que as contradições existam, elas fazem parte, são necessárias para 

que entendam o real sentido de compartilhar ações ok meninos, vamos lá. 

 

 

Para se apropriarem desse modo de organizar o ensino, os professores em formação 

tinham que, primeiramente, se apropriarem do fenômeno – o compartilhamento. Para tal o 

sujeito deve entrar em relação com ele mesmo (LEONTIEV, 1978). Vejamos como isso se 

configura nos flashes: ―professora o intuito é que todos cheguem lá, vocês são acostumado com 

o individualismo se eu consigo que dane-se o outro, vamos ter que mudar isso” (JOEL – 18F) - 

“vamos aprender, mas temos que nos adaptar, nos acostumar, fazendo a gente habitua com a 

ideia de compartilhar” (BRUNA – 19F).  

Para entrar em relação com o objeto ou fenômeno, o sujeito precisa entrar em relação 

com os outros sujeitos, ou seja, tomar parte de um processo de compartilhamento, a fim de 

aprender a atividade para se apropriar do objeto ou fenômeno em questão. Não há apropriação e, 

consequentemente, não haverá aprendizagem realizada por um indivíduo isolado, desbravador da 

realidade que o cinge.  

Todas as funções psíquicas superiores são relações interiorizadas de ordem social, são o 

fundamento da estrutura social da personalidade. Sua composição, estrutura genética, 

modo de ação, toda sua natureza é social, inclusive ao converter-se em processos 

psíquicos segue sendo quase social  (VIGOTSKI, 1995, p.151). 

 

Seguem-se os flashes: ―Vamos ajudar, fala da estratégia que nós usamos” (TIAGO, 

15F). “Não estamos acostumados em dividir tarefas, olha só, quem não consegue nem pede 

ajuda, nem levanta pra olhar e o outro que consegue nem oferece ajuda, isso é porque nos vive a 

vida inteira cada um por si.” (JOEL, 16F). Os flashes nos revelam a qualidade das ações dos 

sujeitos na manifestação pela manutenção de sua individualidade: “a gente tentou olhar, eles 

viraram” (BRUNA, 17F). Também nos mostram como foram  influenciando os demais: “vamos 

ajudar, fala da estratégia que nós usamos” (TIAGO, 15F). Isto permitiu que os indivíduos que 

constituíam o coletivo demonstrassem indícios de apropriação do novo tipo de organização de 

suas ações: “nós vivemos num espirito competitivo, mas foi bom trabalhar em grupo, saber que 

não era só um que tinha que conseguir mais todos, legal neh, mais difícil porque cada um tem 

seu tempo”(BRUNA, 25F). 

Nesse contexto, é pertinente lembrar de que um dado coletivo de atividades cria 

probabilidades de distintos posicionamentos para os sujeitos que passam a carregar consigo 

múltiplas experiências e projeções (ENGESTRÖN, 2001). Eis o flash: “Nos temos que ajudar os 

colegas, os colegas que não resolveram e nos precisa de ajudá-los, se somos um grupo não 



 

adiante só um consegui, porque acostumamos no estágio do ano passado que era cada um por 

si, mas agora a realidade e que quanto tivermos na escola e todos por um, mais tem que começa 

aqui neh pessoal” (JOEL, 14F).  Além disso, Joel evidenciava consciência da ação, o que 

possivelmente o colocaria em atividade e lhe permitiria domínio e mobilidade (LEONTIEV, 

1978).  

É perceptível que os  professores em formação, no decorrer do processo de aprendizagem 

da docência em que se encontravam, fossem conduzidos a refletirem sobre seus modos de ação e 

levados  a um movimento de mudança de sentido pessoal que os libertaria de modelos 

formativos individualistas pautados nas percepções imediatas dos fenômenos educacionais: ― oh 

se foi, duro era ano passado, não estávamos nem ai se estávamos aprendendo mesmo a dar aula 

e se os meninos iam aprender nas nossas regências, queríamos era terminar logo aquilo e 

entregar a pasta, não é verdade? (VANUSA, 22F).  

Conscientes das limitações de seu universo de significação, os professores integrantes da 

pesquisa passam a dar indícios de apropriação de outra forma de compreensão da relação 

existente entre o motivo e o objetivo da atividade que passam a realizar. Fazem isto imersos em 

mediações intencionais que tinham como objetivo permitir que, mesmo lentamente, os sujeitos 

percebessem as novas qualidades para as ações propostas diferentes daquelas presentes nas ações 

planejadas e desenvolvidas individualmente. 

Para tanto, foi necessário que eles se reorganizassem e transformassem as estruturas de 

organização de suas ações e, consequentemente,  das atividades de ensino que seriam  planejadas 

para conduzi-los à ideia de compartilhamento. Isto foi feito com a nossa mediação intencional. 

Tivemos por objetivo orientá-los no percurso de transformação que os levaria à constituição de 

um processo coletivo de superação da individualidade. Essa finalidade se objetiva na fala da 

pesquisadora: “difícil mesmo Bruna, então pensem assim: vamos juntos planejar nossos grupos 

de atividades que vamos desenvolver na escola-campo e, não terá a sala de um, ou de outro, 

serão nossas salas, nossas atividades, nossos erros e nossos acertos, mas para isso se realizar 

vamos ter que ouvir o outro, mesmo que a paz e a harmonia não reinem sempre, mesmo que as 

contradições existam, elas fazem parte, são necessárias para que entendam o real sentido de 

compartilhar ações ok meninos, vamos lá (MM, 26)”. 

O compartilhamento de formas de organização docente engloba ―atividades, tarefas, 

funções e noções, que não existem em isolamento; é parte de sistemas de relações mais amplos 

nos quais elas têm significação‖ (LAVE; WENGER, 2001, p. 168). Essa significação relaciona-

se ao grupo que realiza as atividades e também a cada sujeito, ser individual como o é, o qual 

construirá as suas próprias atividades de acordo com as que estão sendo vivenciadas pelo 



 

coletivo ao qual participa. Afinal, uma atividade não é um sistema estável e harmonioso.  ―Os 

sistemas de atividade se caracterizam por suas contradições internas. Nos distintos sistemas de 

atividade esta tensão fundamental aparece, embora sob formas diferentes, como a principal 

contradição‖ (ENGESTRÕM, 2002, p. 87). As contradições surgidas no seio do grupo de 

professores em formação foram essenciais para que se apropriassem dessa outra forma de 

organização e vissem nas interações uma possibilidade real de aprendizagem da docência.  

A cena em análise nos permitiu apreender o fenômeno da formação do conceito de 

compartilhamento no seio da constituição da própria ideia de grupo pelos professores em 

formação. Compreendemos que ―a cada troca de significados nas ações educativas o sujeito 

muda de qualidade‖ (MOURA, 2000, p. 50,). Essas qualidades podem levá-los a representações 

diferentes das que tinham acerca da atividade pedagógica do professor e servirem de modelo 

para guiar seus comportamentos quando estiverem em suas salas de aula. Sendo assim, ao 

experenciarem os acontecimentos coletivos irão construir seus próprios conhecimentos 

particulares que, embora particulares, serão gerados de uma base comum,  a partir da experiência 

de outras pessoas com as quais compartilharam tais eventos. Pode surgir daí a compreensão do 

fenômeno em si, o que pode conduzi-los à necessidade de modificarem suas próprias ações 

práticas em relação à docência, como veremos na cena subsequente. 

 

5.1.1.2 Cena 2 -  Surge um entendimento: a busca por transformações nas ações práticas 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 2 - A referida cena consta do terceiro encontro 

do experimento formativo, em uma aula de estágio realizada na universidade. O cenário em 

que ela se realiza era composto pela proposta de que os professores em formação fizessem uso 

de mapas conceituais para, juntos, poderem explicar o texto que lhes foi oferecido – ver anexo 

1. Tiveram liberdade para organizar os grupos e a forma como  dividiam os temas apresentados 

no texto. Portanto, a cena se inicia com a fala de uma aluna que lança para o grupo uma dúvida 

em relação à leitura sugerida para aquela aula. 

Transcrições da Cena 2  

 

1-- VANUSA o que é essas ações de individualizar as ações gerais você ouve no geral e 

aprende no individual? 

2--YANN cada um de vocês vão apreender individual por que vocês são únicos, mas o 

conhecimento vem do coletivo, de onde você tá, viu professora como too ficando entendido do 

negócio. 

3-- BRUNA a aprendizagem não acontece do nada, é tipo assim o meio que intervém no que 

ela aprende, o meio de uma maneira bem ampla né. 

4— BRUNA Tipo assim, as coisas que estamos fazendo aqui no estágio, planejando juntos 



 

nossas atividades, vai interferir no nosso jeito de ser professor quando formos de verdade, eu 

acho ne 

5-- YANN mudou tudo na nossa cabeça, não é só o estágio que tá diferente, na verdade é tudo, 

porque estamos olhando para as aulas que já tivemos e temos e pensando assim: quero fazer 

diferente, pode não dar certo como estamos pensando, mais como já é já sabemos que também 

não dá certo, talvez seja por isso que quando saem os meninos não querem ser professores, não 

sabem ser. 

6-- MM o texto fala sobre isso também. 

7-- BRUNA é tipo assim o meio intervém no que ele aprende as pessoas com as quais convivo, 

o grupo de pessoas com quem convivo interfere no como, o quanto, de que jeito aprendo né. 

8-- VANUSA  não é só o meio por si só. 

9-- MM sim interfere na  forma de organizar o pensamento 

10-- YANN significa as ações. 

11-- YANN nos estávamos participando de uma seleção de emprego, nos éramos dez ai o cara 

lá pediu para cinco pessoas para eleger um presidente, para administrar a equipe, ai os bonitão 

vai e escolhe eu, e do outro lado também ai eles pediram que cada presidente ia mandar uma 

pessoa daquele grupo  embora e argumentar o motivo; vou mandar a fulana de tal embora e 

tinha que argumentar.  

12-- MM ai eu pergunto para vocês, quando eles pediram para outra pessoa argumentar, o que 

eles estavam tentando perceber nessa pessoa  

13-- YANN jogo de cintura, 

14-- MM jogo de cintura na teoria é capacidade de que, vamos sair do senso comum,. 

15-- VANUSA percepção. 

16-- VANUSA de se desenvolver. 

17-- MM para se  desenvolver você  tem que fazer o que? 

18-- VANUSA de se organizar estavam querendo ver sua capacidade de organização mental, 

como ela ia organizar as ideias na mente e como ela ia expor isso diante do cara que tinha que 

demitir. 

19--  GABRIELA mais pra organizar o lado de dentro da mente tem que organizar o lado de 

fora,  se ele não se organiza aqui primeiro não vai dar certo, e se vai dar certo na hora de fazer 

aqui e lá as atividades ainda não sabemos direito né, mais agora estamos conhecendo um jeito 

que pode dar certo pra aprendermos a ser professor ne. 

20-- MM muito bem meninos é isso mesmo. 

21-- YANN e quando o professor não se organiza mentalmente ai as aulas são ruins, 

monótonas, repetitivas, porque se nem na cabeça dele tá organizado aí já viu né. 

22 - MM não hoje, mais ao longo de nossas aulas, ao longo do experimento, quero que vão 

pensando como tudo isto que estamos discutindo aqui, discutindo não somente embasados num 

achismo comum, mas de acordo como nosso referencial teórico, como isso vai interferir no 

modo como vocês vão elaborar, reelaborar e desenvolver os grupos de atividade, pensem, 

organizem seus pensamentos, ok 

 

 

As intervenções dos professores em formação, ainda que se refiram aos elementos de 

criação, não buscam indicar ações de reflexão - análise e síntese -  sobre os próprios elementos. 

Ao contrário, buscam modificar diretamente suas ações práticas. Nesses casos, o conceito não é 

objeto deles, entretanto demonstram o entendimento de um modo de ação que ainda não está 

completamente internalizado, mas que, de alguma forma, lá já existe. Observemos os flashes: “O 

que é essas ações de individualizar as ações gerais, você ouve no geral e aprende no 



 

individual?” (VANUSA: 1F). “A aprendizagem não acontece do nada, é tipo assim o meio que 

intervém no que ela aprende, o meio de uma maneira bem ampla né.”  (BRUNA: 3F). Quando a 

professora em formação (VANUSA, 1F) usa a expressão “ações de individualizar as ações 

gerais”, ela sugere a existência de início de entendimento consciente do que venha a ser ações 

mentais. Demonstra ainda possuir uma compreensão mesmo que primitiva da correlação entre 

dois aspectos usualmente dissociados entre si.  Percebemos  que os demais sujeitos  também se 

encontram em processo de percepção de que a ação relaciona-se com uma dimensão prática: 

“tipo assim, as coisas que estamos fazendo aqui no estágio, planejando juntos nossas atividades, 

vai interferir no nosso jeito de ser professor quando formos de verdade, eu acho ne” (BRUNA, 

4F). Ou seja,  a forma como eles elaboravam teoricamente seu pensamento consistia ―exatamente 

em criar a generalização substantiva deste ou daquele sistema para depois construir mentalmente 

esse sistema revelando as possibilidades de seu fundamento universal.‖ (DAVYDOV, 1995, p. 

9).  

No flash (YANN, 2F) temos: “cada um de vocês vão apreender individual por que vocês 

são únicos, mas o conhecimento vem do coletivo, de onde você tá, viu professora como tô 

ficando entendido do negócio”. Fica evidente que eles reconhecem a situação  problematizada 

por nós (professora formadora): ‖[...] forma de organizar o pensamento‖ (MM, 9). Demonstram 

sua capacidade de corrigir suas próprias ações, evidenciaram possuir uma generalização de 

determinado modo de ação naquela circunstância: “mudou tudo na nossa cabeça, não é só o 

estágio que tá diferente, na verdade é tudo, porque estamos olhando para as aulas que já 

tivemos e temos e pensando assim: quero fazer diferente, pode não dar certo como estamos 

pensando, mais como já é, já sabemos que também não dá certo, talvez seja por isso que quando 

saem os meninos não querem ser professores, não sabem ser”(YANN, 5F). 

Revelamos não esperar que os citados professores, naquele momento, tivessem 

consciência completa e absoluta do conceito de compartilhamento, até porque o relevante não 

era que aprendessem os conceitos ―compartilhamento, ações práticas‖, mas sim que 

internalizassem seu significado com base em ações materiais. Estas, por sua vez, permitiriam o 

desenvolvimento dos processos internos e externos da psique, para poderem usá-los como  

mediadores de suas ações práticas futuras em sala de aula, isto é, como uma referência para a 

ação na solução de uma situação docente que estava no porvir.  

Para nós era basilar compreender a atividade psíquica interna como representação de uma 

atividade externa material internalizada (ARIEVITCH; STETSENKO, 2000). Queríamos 

apreender como tais ações se formam partindo das ações materiais, isto é, perceber a superação 



 

da dicotomia entre pensamento e ação remetendo-nos à ideia de mediação que viabiliza o 

desenvolvimento de ambos os processos (REZENDE; VALDES, 2006).   

 Nossa intervenção como professora formadora, buscando que eles se apercebessem das 

modificações de suas ações práticas, assim se manifesta: “não hoje, mais ao longo de nossas 

aulas, ao longo do experimento, quero que vão pensando como tudo isto que estamos discutindo 

aqui, discutindo não somente embasados num achismo comum, mas de acordo com nosso 

referencial teórico, como isso vai interferir no modo como vocês vão elaborar, reelaborar e 

desenvolver os grupos de atividade, pensem, organizem seus pensamentos, ok” (MM, 22). Esse 

movimento só faz sentido quando eles dominarem suas próprias ações e participarem de um 

processo de automatização transformando-as em operações conscientes (LEONTIEV, 1983). Se 

os professores em formação  passarem  a dominar suas ações sem antes terem plena consciência 

delas, sem as dominarem voluntariamente, acabarão criando ações mecanizadas ou formando 

operações não conscientes (LEONTIEV, 1983). [...] “mais pra organizar o lado de dentro da 

mente tem que organizar o lado de fora,  se ele não se organiza aqui primeiro não vai dar certo, 

e se vai dar certo na hora de fazer aqui e lá as atividades ainda não sabemos direito né, mais 

agora estamos conhecendo um jeito que pode dar certo pra aprendermos a ser professor ne” 

(GABRIELA, 19F). 

O que estava em destaque naquele encontro era o fato de querermos fazer com que aquele 

coletivo de professores em formação passasse pela ―aquisição de um método teórico geral, 

visando à resolução de uma série de problemas concretos e práticos e concentrando-se naquilo 

que eles têm em comum e não na resolução específica de um entre eles‖ (RUBTSOV, 1996, p. 

125). Isso constituía uma das características marcantes do objetivo daquele experimento 

formativo, qual seja, instituir um modo geral de funcionamento essencial das ações práticas 

daqueles professores que finalizasse numa forma de ação geral e trouxesse soluções para os 

problemas concernentes à aprendizagem da docência. Esta seria consubstanciada por um 

planejamento compartilhado das ações docentes que conduzissem a novo entendimento acerca da 

forma de organização do ensino.  

Essa cena revela-nos a permissão dada aos professores em formação para que eles 

pudessem ―ser capazes de concretizar a relação geneticamente inicial e universal do objeto em 

estudo em um sistema de conhecimentos particulares sobre ele, os quais devem  manter-se em 

uma só unidade, que possa garantir transições mentais do universal ao particular e vice-versa‖ 

(DAVIDOV, 1988, p. 106). Em suma, serem capazes de conduzir de forma recíproca e 

interconexa as transformações práticas do plano externo para o mental e no movimento inverso. 



 

Não queremos dizer que intervenções desse tipo indubitavelmente resultaram na 

formação de uma ação consciente, na transformação de ações práticas. Buscávamos como 

resultado uma aprendizagem da docência que estivesse voltada, consciente e intencionalmente, 

para o domínio das operações, para a resolução de atividades práticas que conduziriam à 

construção de atividades mentais individuais. Neste caso os resultados específicos são tão 

importantes quanto a apropriação do modo geral de ações ou o domínio consciente delas por 

parte desses futuros professores. Vejamos o desenrolar do processo no desenvolvimento da cena 

3. 

 

5.1.1.3 Cena 3 – Embora socialmente construído aparece o desenvolvimento mental 

individual  

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 3 - A referida cena consta do vigésimo segundo 

encontro do experimento formativo, em uma aula de estágio realizada na universidade. O 

cenário em que ela se realizou era composto pelo conflito instalado entre os sujeitos sobre as 

contribuições coletivas para a melhoria da situação desencadeadora do segundo CAEPI que se 

encontrava em planejamento. Foi conduzida pela fala de uma aluna que lançou para o grupo 

sua visão interna e individual  acerca da organização de ações externas referentes àquela parte 

das atividades. 

Transcrições da Cena 3 –  

1-- MM Boa noite, meninos, então hoje vamos continuar nosso planejamento com o segundo 

grupo de atividades e estamos vivendo um conflito de opiniões não é verdade, uns querem 

repetir o esquema das primeiras atividades outros querem fazer diferente. 

2-- MM o que temos que ter em mente e que  organizar um grupo de  atividades adequadas que 

façam com que eles se apropriem dos conceitos de área e perímetro não significa que temos 

que reproduzir  a  estrutura das primeiras atividades, somente porque elas deram certo, temos 

somente que manter a estrutura essencial de atividade ok. 

3-- VANUSA eu estava aqui pensando professora, estava imaginando nos lá na sala, e pensei 

que do jeito que querem fazer contar quem e o Xinavane não vai ter efeito pra eles,  não vai 

colocar eles no movimento histórico, a nossa mediação tá errada, a história tá errada, temos um 

problemão, vocês não viram isso não? 

4-- GABRIELA você não entendeu o que é a mediação então. 

5-- VANUSA posso não ter entendido, ou ter entendido do meu jeito, ninguém entende tudo 

igual, nem aprende igual, cada um no seu tempo, mais que temos que melhorar essa história, 

isso tenho certeza. 

6-- GABRIELA  então temos um grande problema nas mãos, não sei se todo mundo vai querer 

mexer na história toda, porque do jeito que você tá falando tem que mexer tudo né. 

7-- BRUNA mexer com o Xinavane? 

8-- VANUSA não estou preocupada com o  bicho, estou preocupada com a gente lá na sala, as 

primeiras atividades estávamos com tanto medo e foram ótimas essas agora tem que ficar 

melhor e não tão, a história não tá legal, tá sem pé nem cabeça, tá desorganizada, nem parece 



 

situação desencadeadora. 

9-- MM o surgimento de conflitos é bom, de situações assim surge conhecimento novo, eu 

compreendo o que estamos vivendo, afinal apesar da atividade ser planejada coletivamente, ser 

desenvolvida da mesma forma, vocês são sujeitos individuais e, portanto possuem sentidos 

pessoais diferentes, e isso está refletindo na forma como estão compreendendo essa parte da 

atividade, mas teremos que chegar a uma base comum ok, mas isso é bom para que saibam que 

compartilhar compreende também compartilhar conflitos e que vocês vão se deparar com 

muitas situações assim quando forem professores. 

10-- YANN mais muito dos problemas da sala de aula e porque falta  planejamento, falta 

organização, nos todos somos prova disso; quando fizemos a observação das aulas antes das 

primeiras atividades e  não é só escrevermos as partes da atividade neh, temos que imaginar 

seu desenvolvimento, parte a parte. 

11—YANN vamos deixar de briga, a Bruna já tá emburrada, a Vanusa tá certa tem coisas que 

não tínhamos visto, que ela viu, não podemos desprezar o ponto de vista dela. 

12-- ALINE estava aqui pensando, por isso que tem tanta aula que não da certo, não planejam, 

não planejam na cabeça, não imaginam como os alunos vão reagir com aquele exercício e 

quando fazem também não pensam, não avaliam o que dá errado, sabe é um milagre os 

meninos que aprendem matemática com umas aulas tão desorganizadas 

13-- GABRIELA  e a gente ia fazer do mesmo jeito quando fosse professora, não 

conhecíamos, outro jeito, íamos repetir esse mesmo, imagina já estamos no último ano e por 

um golpe de sorte tivemos a oportunidade de saber que existe teorias, metodologias, jeitos 

mesmo de planejar uma aula de matemática que de pra ensinar ne, que de pra aprender 

também, senão não adianta nada. 

14-- ALINE quando  for professora, lá sozinha na sala de aula, vou fazer igual fazemos aqui, 

planejar e imaginar na cabeça como aquelas atividades vão ficar. 

15-- MM vocês achavam que estava tudo pronto e a Vanusa percebeu equívocos no processo 

de realização das ações, vocês não imaginaram que no segundo grupo de atividades ainda 

passariam por situações assim, como também diziam que estava bem entendido pra vocês a 

questão de compartilhar as ações, entretanto, estão sendo resistentes em aceitar a visão da 

Vanusa acerca dos equívocos cometidos por todos no desenvolvimento da historia virtual do 

Xinavane. 

16-- JOEL pelo o menos a Vanusa descobriu que temos um problema já é meio caminho 

andado, se nos não visse o problema não íamos procurar resolver, porque não tínhamos 

problema, então em vez de ficar de cara feia como tem uns aqui, vamos por a mão na massa, 

cabeça pra funcionar, nós vamos dar conta tenho certeza, ela não descobriu o erro do Yann ou 

da Bruna, descobriu o erro de todo mundo, até dela mesmo, porque se ela tivesse vindo na 

última aula talvez tinha visto e nos nem tinha escrito, então vamos lá 

17-- MM isso mesmo Joel já é um bom sinal, se ela teve a necessidade de pensar sobre a 

situação desencadeadora é porque ela teve um motivo, e esse motivo nos conduzirá a um 

processo mental coletivo de busca da solução para a forma de condução da nossa história 

virtual. 

18-- VANUSA então vamos lá eu sei que é difícil mais vamos lá. 

19-- JOEL Vamos lá, vocês vão ficar aí parados, a Vanusa fez foi nos ajudar e se a gente só 

visse o erro na história lá na hora, e aí.... agora e ajunta todo mundo e arruma. 

 

 

Nessa direção, Rubinstein (1978) coloca que todo processo mental é, por sua estrutura, 

um ato orientado na procura por solução de um determinado problema. Segue-se o flash dessa 

cena que evidencia o que foi colocado pelo autor: “eu estava aqui pensando professora, tava 



 

imaginando nos lá na sala, e pensei que do jeito que querem fazer contar quem é o Xinavane 

não vai ter efeito pra eles,  não vai colocar eles no movimento histórico, a nossa mediação tá 

errada, a história tá errada, temos um problemão, vocês não viram isso não?” (VANUSA, 3F). 

Plantear o problema como o fez Vanusa constitui um ato mental que, muitas vezes, requer um 

complicado trabalho.  

Todo ato mental real do sujeito decorre de um motivo; o motivo, fio condutor da 

problematização, era a forma de organização do ensino que estava posta para a história virtual 

usada como situação desencadeadora do ensino para o segundo CAEPI. Assumia uma estrutura 

diferente do primeiro CAEPI que, na visão de Vanusa, não estava de acordo com nossos 

referenciais teórico-metodológicos. Observem como isso se objetiva no flash: “não estou 

preocupada com o bicho, estou preocupada com a gente lá na sala, as primeiras atividades 

estávamos com tanto medo e foram ótimas essas agora tem que ficar melhor e não tão, a 

história não tá legal, tá sem pé nem cabeça, tá desorganizada, nem parece situação 

desencadeadora” (VANUSA, 8F). 

 O fator primeiro do processo mental é, por norma comum, a situação problema: “então 

temos um grande problema nas mãos, não sei se todo mundo vai querer mexer na história toda, 

porque do jeito que você tá falando tem que mexer tudo né” (GABRIELA, 6F). Os sujeitos 

somente iniciam um processo mental de busca de solução para uma questão  quando sentem 

necessidade de compreender algo. O pensar tem início normalmente com um problema, uma 

questão, um conflito, ou uma contradição, como os que ali estavam delineados: ―vocês achavam 

que estava tudo pronto e a Vanusa percebeu equívocos no processo de realização das ações, 

vocês não imaginaram que no segundo grupo de atividades ainda passariam por situações 

assim, como também diziam que estava bem entendido pra vocês a questão de compartilhar as 

ações, entretanto, estão sendo resistentes em aceitar a visão da Vanusa acerca dos equívocos 

cometidos por todos no desenvolvimento da história virtual do Xinavane” (MM, 15).  

 Toda situação problema acarreta o princípio de um processo mental e este 

consecutivamente se encaminha para a solução de algum problema, sendo que  sua constituição 

denota certa apreensão. Compreendê-lo bem não significa que se conseguirá resolvê-lo, mas pelo 

menos é meio caminho para sua solução. Demos destaque ao flash a seguir, pois ele exemplifica 

sobremaneira o que colocamos acerca do surgimento de problemas, o seu aceite e papel para 

construção de ações mentais individuais: ―Pelo o menos a Vanusa descobriu que temos um 

problema já é meio caminho andado, se nos não visse o problema não íamos procurar resolver, 

porque não tínhamos problema, então em vez de ficar de cara feia como tem uns aqui, vamos 

por a mão na massa, cabeça pra funcionar, nós vamos dar conta tenho certeza, ela não 



 

descobriu o erro do Yann ou da Bruna, descobriu o erro de todo mundo, até dela mesmo, porque 

se ela tivesse vindo na última aula talvez tinha visto e nos nem tinha escrito, então vamos lá” 

(JOEL, 16F). 

Rubinstein (1978) argumenta que a solução dos problemas tem quase sempre por 

premissa os conhecimentos teóricos, cujo conteúdo generalizado supera em muitos casos os 

limites da situação intuitiva. Segue-se o flash que exemplifica essa colocação do autor: “e a 

gente ia fazer do mesmo jeito quando fosse professora, não conhecíamos outro jeito, íamos 

repetir esse mesmo, imagina já estamos no último ano e por um golpe de sorte tivemos a 

oportunidade de saber que existe teorias, metodologias, jeitos mesmo de planejar uma aula de 

matemática que de pra ensinar né, que de pra aprender também, senão não adianta nada”  

(GABRIELA, 13F). 

No decorrer da cena também fica evidente o movimento dos professores em formação a 

fim de relacionarem as falhas na organização do ensino, elencadas por eles, no período em que 

realizaram as observações de aulas nas salas. Nestas salas, posteriormente, iriam desenvolver os 

grupos de atividades, com os conhecimentos que iriam se apropriar durante o experimento 

formativo. Estava relacionado algo que consistia a eles como problemas irresolvíveis de sala de 

aula, com um determinado campo do saber.  Yann denuncia esse entendimento neste flash:  

―mais muito dos problemas da sala de aula e porque falta  planejamento, falta organização, nós 

todos somos prova disso quando fizemos a observação das aulas antes das primeiras atividades 

e  não é só escrevermos as partes da atividade né, temos que imaginar seu desenvolvimento, 

parte a parte” (YANN, 10F). O sujeito nota de tal maneira mais problemas irresolutos quão 

intensamente maiores forem seus conhecimentos. Os professores em formação desenvolveriam  

atitudes de perceberem os problemas referentes à organização do ensino em sala de aula, pelo 

fato de estarem se apropriando de novos saberes. Assim, se o saber tem por premissa o pensar, o 

pensar  tem por premissa o saber desde seu ponto de partida.  

Entretanto, isso não quer dizer que exista apenas um modo de saber das coisas, de 

descobrir. Selecionamos dois outros flashes que corroboram com esse pensamento: ―você não 

entendeu o que é a mediação então (GABRIELA, 4F); posso não ter entendido, ou ter entendido 

do meu jeito né, ninguém entende tudo igual, nem aprende igual, cada um no seu tempo, mais 

que temos que melhorar essa história, isso tenho certeza”(VANUSA, 5F). O movimento do 

pensamento de Vanusa encontra ressonância em Leontiev (1978) quando diz que, justamente 

pelo fato de cada sujeito estar inserido em uma atividade concreta com todo o seu ser, os objetos 

ou fenômenos a serem apropriados poderão adquirir para ele diferentes sentidos pessoais. Afinal, 

cada ser humano tem sua história, seu desenvolvimento, é único e vivencia as situações 



 

diferentemente (ARIEVITCH, 2003). Como ressalta Leontiev (1978), realizar uma ação 

adequada ao objeto não significa reproduzir mecanicamente a atividade que a originou, mas tão 

somente sua composição essencial. 

A linha condutora da atividade compartilhada se define no instante em que os sujeitos 

elaboram a forma de fazerem juntos o que está proposto. Isso se efetiva quando surgem os 

conflitos, claramente observados ao longo de toda a cena, o que fica explícito neste flash: 

―Vamos deixar de briga, a Bruna já tá emburrada, a Vanusa tá certa tem coisas que não 

tínhamos visto, que ela viu, não podemos desprezar o ponto de vista dela” (YANN, 11F). Esses 

conflitos foram observados e sofreram ressalvas (pela pesquisadora): “o surgimento de conflitos 

é bom, de situações assim surge conhecimento novo, eu compreendo o que estamos vivendo, 

afinal apesar da atividade ser planejada coletivamente, ser desenvolvida da mesma forma, vocês 

são sujeitos individuais e portanto, possuem sentidos pessoais diferentes, e isso está refletindo 

na forma como estão compreendendo essa parte da atividade, mas teremos que chegar a uma 

base comum ok, mas isso é bom para que saibam que compartilhar compreende também 

compartilhar conflitos e que vocês vão se deparar com muitas situações assim quando forem 

professores (MM, 9)”. 

Os professores que participaram desta investigação não estavam acostumados a 

compartilhar ações em sua vida social, muito menos em situações de planejamento de atividades 

do estágio supervisionado. A tomada dessa posição representava a compreensão de que as ações 

individuais são pertencentes a um único sujeito e, por isso, pertencentes a uma particularidade de 

sentidos. Em razão disto, sempre existirá uma dependência dessas ações em relação á estrutura 

geral da atividade compartilhada. 

Mesmo que possa ocasionar desapontamento e impaciência nos sujeitos, o surgimento de 

conflitos pode ser pertinente e eficaz para a gênese e a aceitação de um coletivo da ideia de 

compartilhamento. ―Para colocar em ação a atividade cognitiva comum, é necessário haver a 

possibilidade de resolver de maneira adequada os conflitos pertinentes‖ (POLIVANOVA, 1996, 

p. 159). 

As ações realizadas pelos professores em formação no tocante á elaboração e 

reelaboração dos CAEPI que seriam desenvolvidos na escola-campo somente passaram a ser 

entendidas como atividade compartilhada quando eles deixaram de agir de forma individual  para 

pensar e se organizar de forma coletiva. Este flash ilustra o que colocamos: ―Vamos lá, vocês vão 

ficar aí parados, a Vanusa fez foi nos ajudar e se a gente só visse o erro na história lá na hora, e 



 

aí.... agora e ajunta todo mundo e arruma né” (JOEL, 19F). Para tal, precisavam tomar 

consciência
11

 do que seria necessário para que a atuação coletiva ocorresse. 

Entender o processo de formação de ações mentais individuais tomando  por base  um 

cenário constituído na coletividade propicia-nos compreender a  diferenciação causada pela 

prática direcionada por um conceito mental. Desejávamos, todos nós, apreender  a  transmutação 

cerceada  numa prática conscienciosa, na qual a ação do sujeito aponta para a aplicação e o teste 

da eficiência das indicações operacionais fornecidas pelo conceito para a solução de uma 

situação-problema. Podemos notar como isso se comprova no seguinte flash: “quando for 

professora, lá sozinha na sala de aula, vou fazer igual fazemos aqui, planejar e imaginar na 

cabeça como aquelas atividades vão ficar” (ALINE, 14F). Aqui evidenciamos o sujeito num 

processo de formação de ações mentais que acontece com a quebra do estrangulamento existente  

em meio à ação e ao pensamento.  

Ao utilizar a expressão ―ação mental‖ nesta análise, apoiamo-nos em Rubinstein (1973). 

Embasada nesse autor, Araújo (2013, p. 151) nos diz que ―da ação prática surge a ação mental 

[...]. Se outrora o homem diante da necessidade de retirar objetos de um  conjunto, realizou a 

ação por meio objetal, essa ação quando se torna mental prescinde do objeto,  existi na forma de 

conceito‖.  A ênfase atribuída às ações mentais é devida ao seu caráter ambivalente e intricado. 

Elas têm de modo tácito, um conteúdo objetivo e material, intercedido pelo controle direto dos 

conceitos mentais que a elas se justapõem.  

Os aspectos materiais e mentais constituem elementos de um mesmo e único processo 

(aqui configurado pelo desenvolvimento das atividades de ensino compartilhadamente)  que se 

desenvolve a fim de promover a transformação progressiva dos citados aspectos materiais em 

mentais. O processo em questão fomenta a interiorização de conceitos, inicialmente de caráter 

operacional, para uma forma tão-somente mental que jamais permitirá a submersão de sua 

interconexão com a prática.  

Nosso propósito de oferecer aos futuros professores um processo formativo nos moldes 

do que aqui tem se configurado se resume no exposto a seguir: 

 

A didática atual tem se nutrido dessas investigações em busca de novos aportes teóricos 

para atender a necessidades educativas presentes, especialmente as relacionadas com a 

formação de professores, considerando-se que a escola básica continua sendo um dos 

lugares de mediação cultural para a escolarização. As mudanças nas formas de aprender 

afetam as formas de ensinar, em vista da subordinação das práticas de ensino à atividade 

de aprendizagem e às ações do aprender e do pensar. Sendo assim, o que se espera da 

aprendizagem dos alunos também deverá ser esperado de um programa de formação dos 

próprios professores (LIBÂNEO, 2004a,  p. 3). 
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Aqui vista como um fenômeno resultante da realidade e da internalização desta. (VIGOTSKI, 1999a,) 



 

Sendo assim, no decorrer da efetivação dessas mudanças que poderiam se solidificar em 

transformações e, conforme Libâneo (2004a) pudessem afetar as maneiras como os professores 

em formação se constituiriam e seriam docentes, percebemos que eles caminhavam rumo à 

apropriação dos referidos conceitos e dos modos de ação decorrentes deles, ainda que não os 

tenham internalizado completamente. Esse entendimento de internalização se alicerça em 

Vigotski (1987) que concebe a atividade psíquica como produto da transformação das ações 

materiais externas em ações mentais internas. Essa concepção se alicerça nos princípios da 

natureza social da atividade psíquica do homem, do entendimento da psique como atividade e do 

reconhecimento da coesão entre atividade interna e externa.  

 

O processo de internalização consiste numa série de transformações: a) uma operação 

que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída  e começa a ocorrer 

internamente. É, portanto, de particular importância para o desenvolvimento dos 

processos mentais superiores (...). b) um processo interpessoal é transformado num 

processo intrapessoal. c) a transformação de um processo interpessoal num processo 

intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento. O processo, sendo transformado, continua a existir e a mudar como 

uma forma externa de atividade por um longo período de tempo, antes de internalizar-se 

definitivamente (VIGOTSKI, 1987, p. 57-58). 

 

  Movido pela inquietação provocada pela análise dicotômica que se fazia entre plano 

externo e plano interno das ações humanas, Vigotski dedicou-se à tarefa de formular uma visão 

integrada de desenvolvimento mental. Ele considerou que essa tarefa só é possível de ser 

realizada se não perdermos de vista o aspecto do desenvolvimento individual único, embora 

socialmente construído, relação que nos esforçamos em esclarecer no decorrer de toda a análise 

desta unidade. 

Desta forma, conjecturamos que apropriar-se de um instrumento – em nosso caso o 

compartilhamento como componente basilar para o desenvolvimento de ações mentais 

individuais – significa assimilar uma forma determinada de agir que contenha instrumento e 

objeto. Essa ação transforma ou consegue a vinculação entre os dois elementos citados e faz do 

objeto um instrumento para a satisfação de determinadas necessidades (VIGOTSKI, 1989).  

Nessa direção, Leontiev (1978) afirma que a decorrência do processo de apropriação ―é a 

reprodução, pelo indivíduo, das aptidões e funções humanas, historicamente formadas‖ (p. 95). 

Nesse processo em que se demudam as capacidades humanas, são necessárias as vinculações e 

intercâmbios objetivos para que a atividade do sujeito se realize. 

Em consonância com o discutido, acreditamos que seja na escola, a partir da e para a 

apropriação do conhecimento científico, que o professor deva constituir sua atividade 

pedagógica, com o objetivo de causar o desenvolvimento dos estudantes e o seu próprio. Os 



 

professores em formação evidenciavam entendimento dessa necessidade. O flash a seguir 

comprova isto: ―estava aqui pensando, por isso que tem tanta aula que não da certo, não 

planejam, não planejam na cabeça, não imaginam como os alunos vão reagir com aquele 

exercício e quando fazem também não pensam, não avaliam o que dá errado, sabe é um milagre 

os meninos que aprendem matemática com umas aulas tão desorganizadas” (ALINE, 12F). 

Compreendemos então que a atividade pedagógica do professor somente caminhará em 

direção à humanização se as relações entre os homens forem transformadas. Como Vigotski 

(1934, p. 11) coloca, ―A coletivização, a unificação do trabalho físico e intelectual [...], esses são 

os aspectos fundamentais da transformação do homem‖.  

Os sinais da transformação das concepções dos professores em formação em consonância 

como o objetivo dessa unidade e a relação desta com as ações tomadas pela pesquisadora e seu 

respectivo reflexo no desenvolvimento dos CAEPI, podem ser notados no quadro 11. 

 

AÇÕES 

FORMADO

RAS 

DESENVOLVIMEN

TO DO CAEPI 

FLASHES INDICATIVOS DA TRANSFORMAÇÃO DAS AÇÕES 

FORMADORAS EM AÇÕES PEDAGÓGICAS 

Debater a 

problemática 

em torno das 

concepções 

de 

compartilha 

mento e 

planejamento  

das ações 

pedagógicas. 

Todas as etapas dos 

CAEPI: elaboração, 

reelaboração e 

desenvolvimento na 

escola-campo foram 

realizadas por todo o 

grupo de professores 

em formação. 

Movimento este que 

representou  instantes 

em que se viram  

verdadeiramente  

imersos em suas 

atividades de 

aprendizagem da 

docência. 

GABRIELA - Tá faltando planejamento, faltando pensar juntos. 

JOEL - Nos temos que ajudar os colegas, [...] se somos um grupo não adiante só um 

consegui, porque acostumamos no estágio do ano passado que era cada um por si, 

mas agora a realidade e que quanto tivermos na escola e todos por um. 

JOEL -  não estamos acostumados em dividir tarefas, [...] isso é porque nos vive a 

vida inteira cada um por si. 

JOEL -  [...] vocês são acostumado com o individualismo [...], vamos ter que mudar 

isso  

BRUNA -  vamos aprender, [...]  fazendo a gente habitua com a ideia de 

compartilhar.  

VANUSA  - eu estava aqui pensando professora, [...] do jeito que querem fazer 

contar quem e o Xinavane não vai ter efeito pra eles,, não vai colocar eles no 

movimento histórico, a nossa mediação tá errada, [...] 

GABRIELA você não entendeu o que é a mediação então. 

 VANUSA posso não ter entendido, ou ter entendido do meu jeito, ninguém entende 

tudo igual, nem aprende igual, cada um no seu tempo, mais que temos que melhorar 

essa história, isso tenho certeza. 

GABRIELA  então temos um grande problema nas mãos,[...] 

VANUSA [...] estou preocupada com a gente lá na sala, [...] a história não tá 

legal,[...], nem parece situação desencadeadora. 

JOEL pelo o menos a Vanusa descobriu que temos um problema já é meio caminho 

andado, se nos não visse o problema não íamos procurar resolver,[...] 

YANN muito dos problemas da sala de aula e porque falta  planejamento, falta 

organização, [...] 

ALINE estava aqui pensando, por isso que tem tanta aula que não da certo, não 

planejam, não planejam na cabeça, não imaginam como os alunos vão reagir com 

aquele exercício e quando fazem também não pensam, não avaliam o que dá errado, 

sabe é um milagre os meninos que aprendem matemática com umas aulas tão 

desorganizadas 

GABRIELA  e a gente ia fazer do mesmo jeito quando fosse professora, não 

conhecíamos, outro jeito, íamos repetir esse mesmo, [...]  

ALINE quando  for professora, lá sozinha na sala de aula, vou fazer igual fazemos 

aqui, planejar e imaginar na cabeça como aquelas atividades vão ficar. 

ALINE hoje compreendemos que ser professor é bem mais que ensinar, ou querer 

ensinar algo pronto e acabado, na verdade é servir de ponte entre o que de 

matemática já está pronto, feito por outros seres humanos, e deixar que os alunos com 

nossa ajuda construa mais conhecimento e assim se desenvolvam (RE). 

Discussão de 

referenciais 

que 

permitissem 

elaborar 

CAEPI que 

estivessem 

baseados 

numa 

proposta 

teórico-

metodológica 

fundada na 

aquisição de 

conhecimento

s gerada 

como 

atividade por 

parte do 

futuro 

professor 

Durante o 

desenvolvimento dos 

CAEPI os professores 

em formação tiveram 

o encargo de 

organizar o ensino, 

sendo este 

entremeado por 

conteúdos 

matemáticos a serem 

apropriados pelos 

alunos. Nesse 

movimento se viram 

como mediador entre 

o conhecimento e o 

aluno. 

Quadro 11: Quadro-síntese: das relações do binômio ação formadora-desenvolvimento do CAEPI e os flashes indicativos dos sinais da 
transformação do sujeito no interior da Primeira Unidade de Análise. 



 

A Figura 5 sintetiza o percurso das situações discutidas ao longo desta unidade.  

Demonstra o movimento dos professores em formação do momento em que veem a necessidade 

de relação com o outro para que a apropriação do objeto ocorra  (1), até os indícios da assunção 

do compartilhamento como elemento gerador do desenvolvimento de ações mentais individuais 

(7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 5: Representação do movimento dos sujeitos no interior da primeira unidade  

 

 

5.2 Segunda Unidade - O planejamento como meio de satisfação da necessidade de 

organizar o ensino de matemática 

 

Nesta unidade procuramos compreender a apreensão do planejamento pelos professores 

em formação como o próprio organizador do ensino de matemática na realidade à qual possuíam.  

Resolvemos permitir que o planejamento se sobressaísse entre as várias ações 

importantes que compõem a complexa atividade pedagógica.  Pensamos que ele poderia se 

alicerçar ―mediante determinadas ações que sejam intencionalmente planejadas para a satisfação 

de necessidades coletivas [...] e precisam ser organizadas de modo que os motivos coincidam 

com a finalidade da ação, só assim se constituirão atividade para os sujeitos [...]‖ (LONGAREZI; 

FRANCO, 2013, p. 95). O quadro 11  busca sintetizar o movimento existente no interior desta 

unidade de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A assunção do compartilhamento 
como  gerador do desenvolvimento 
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fora. (GABRIELA, 
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Embora socialmente 
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mental individual 

Quando for professora [...] vou 
fazer igual fazemos aqui [...] 

imaginar na cabeça as atividades. 

(ALINE, 14F). 
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Episódio 1 – A compreensão do papel do planejamento 

na organização do ensino 

Cena 1 - Escola: lugar de planejamento prévio do 

sujeito para que aconteça o ensinar e o aprender, sem 

isto, surge a alienação. 

Cena 2 –. A visão do planejamento como organizador 

da atividade pedagógica: a intencionalidade como ação 

Episódio 2 – Em busca de um ensino que promova o 

desenvolvimento 

Cena 1 – A elaboração da SDE do segundo CAEPI:  um 

momento formativo em ascensão 

 

Quadro 12: Demonstrativo do movimento existente no interior da Segunda Unidade de análise 

 

 

5.2.1 Episódio 1 - A compreensão do papel do planejamento na organização do ensino 

 

As duas cenas selecionadas para esse episódio têm como característica comum o fato de 

representarem ações coletivas. Estas demonstram o caminho percorrido pelos sujeitos no intuito 

de apreenderem o planejamento como organizador do ensino de matemática e, 

consequentemente, de suas próprias aprendizagens da docência. As cenas em questão têm por 

finalidade contribuir para a compreensão da necessidade do planejamento como meio para 

transformar a organização do ensino na realidade educativa. 

  

5.2.1.1 Cena 1 – Escola: lugar de planejamento prévio do sujeito para que aconteça o 

ensinar e o aprender, sem isto, surge a alienação 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – Esta  cena se encontra na primeira entrevista 

realizada com os professores em formação. A entrevista foi feita logo após todos eles já terem 

feito observações de aulas na escola-campo. Tínhamos como intuito apreender suas percepções 

acerca da realidade em que seriam imersos em breve como docentes. A entrevista foi realizada 

antes que iniciassem o planejamento do primeiro CAEPI e se concretizou no sétimo encontro 

do experimento formativo, em uma aula de estágio realizada na universidade. O cenário dessa 

cena se compõe pelo conflito instalado entre os sujeitos sobre os fatos observados por eles nas 

aulas das três séries onde desenvolveriam suas atividades de ensino. Deste modo, a cena se 

inicia com a fala da pesquisadora a fim de inquirir sobre o que  tinha chamado atenção desses 

sujeitos durante o período de observação. 

Transcrições da Cena 1  

1--  MM como foram as aulas? 



 

2--  VANUSA decepção total.  

3--  MM decepção total em que sentido? 

4--  VANUSA em todos os sentidos, ou melhor, em nenhum sentido, porque parece que a aula 

não faz sentido algum nem pra eles nem pra professora. 

5--  BRUNA decepção de ver que parece que eles não sabem praticamente nada de matemática 

e por isso parece que nem estão lá de verdade, que não fazem parte da aula e a professora se 

comporta como eles alheia a tudo. 

6--  YANN Eles estavam usando o método de adivinhação, ela ficava perguntando assim: que 

resposta que da aqui, e ninguém sabia nada, ai eles diziam é dois, é três, é quatro. 

7--  VANUSA só quem em nenhum momento ela tenta fazer com que entendam, com que 

aprendam, e como se se ela não fosse professora e por isso não se preocupasse se eles 

aprendem ou não e, como se não estivéssemos numa escola, [...] 

8--  ALINE   tem que ter a intencionalidade em fazer algo, porque ir á escola para fazer nada 

ou fazer o que estavam fazendo não faz sentido algum, escola é para aprender algo, é para 

aprender o que os outros já fizeram, já desenvolveram e aí quem sabe da pra inventar algo 

novo também.  

9--  VANUSA falta de planejamento, de organização, estava todo mundo vagando, a deriva, e 

aí me pergunto para que serve uma escola que não ensina nada, uma educação sem sentido e 

uma aula em que não se aprende nada e mesmo assim se passa para o conteúdo da frente, como 

se isso adiantasse alguma coisa. 

10--  YANN outro detalhe, tinha quase 20 alunos numa sala e só uns 2 tinha feito a atividade 

para casa, na outra sala   tinha 15 alunos e ninguém tinha feito e a professora não se importava 

com isso. 

11--  ALINE e ela olhou viu que quase ninguém tinha feito e mesmo assim começou corrigir e 

ai chegou no meio do exercício ela fez sozinha e chegou na resposta e ai ninguém nem 

acompanhou. 

12--  VANUSA teve um menino lá da segunda sala  que até falou assim:  mais  quem inventou 

esta matemática; e fiquei pensando o quanto seria importante  se nos mostrasse para eles de 

onde surgiu os conteúdos de matemática que eles tem que aprender, porque assim meio do 

nada, cai lá pronto, sem inicio e sem fim, nem de onde veio e nem pra que serve, não tá 

funcionando esse tipo de aula, por isso temos que planejar algo completamente fora disso. 

13--  MM então vocês  acreditam que uma outra organização de ensino ali pode mudar o 

cenário?  

14--  BRUNA é possível que ao planejarmos nossas atividades de ensino baseadas nas AOEs 

como disse a Vanusa com de onde veio, por que veio e para onde vai tenhamos ensino e 

aprendizagem,  porque do jeito que está não esta tendo nada, e se eles não aprendem é porque 

não esta acontecendo nada, e não podemos esquecer que para que entendem de onde veio, e 

para que serve esses conteúdos temos que criar uma situação que os leve a isso, porque o final, 

a síntese coletiva essa parte já tem demais nos livros, sem sentido, mais tem.  

15--  YANN eu imagino que o método de ensinar matemática que está sendo usado ele não é 

viável atualmente, esse deve ser o maior motivo para tentarmos planejar algo completamente 

na contramão do que é feito com eles. 

16--  YANN como discutimos muito ontem na nossa aula de estágio, tem que ter intenção ao 

se fazer algo, intenção de ensinar, isso temos que tomar cuidado na hora de planejarmos nossas 

aulas, criar atividades com intenção de que eles aprendam. 

17-- GABRIELA estava falando para Vivian como teremos durante o planejamento de nos 

preocupar em criar neles motivos e necessidades para aprender o conteúdo que vamos ensinar, 

afinal uma aula tem que servir para todos e não para 1 ou 2, [...], do contrário a escola não está 

cumprindo seu papel [...]seu  papel de permitir que o outro aprenda o que já foi feito. 

 

 



 

As percepções dos professores em formação acerca da realidade com qual se depararam 

trouxeram-lhes sentimentos de completo desapontamento. Viram-se diante de situações que iam 

de encontro ao embasamento teórico com o qual estavam trabalhando. É perceptível ao longo da 

cena o movimento de busca, na Abordagem Histórico-Cultural, de subsídios capazes de 

contribuir para o entendimento de como a atividade pedagógica ali se configurava. Assentavam 

sua procura em elementos teóricos que subsidiassem uma compreensão a esse respeito. 

Lançavam mão, em especial, das teorizações sobre o papel da escola, do professor, do ensino e 

do processo de alienação que pode permeá-los. O flash em questão exemplifica esta discussão:  

―estava falando para Vivian como teremos durante o planejamento de nos preocupar em criar 

neles motivos e necessidades para aprender o conteúdo que vamos ensinar, afinal uma aula tem 

que servir para todos e não para 1 ou 2, tem que fazer sentido para todos os envolvidos, do 

contrário a escola não está cumprindo seu papel como estudamos, seu  papel de permitir que o 

outro aprenda o que já foi feito, já foi descoberto (GABRIELA, 19F)”. 

Os estudantes, ao serem perguntados (pela pesquisadora) como tinham sido as 

observações das aulas nas salas onde posteriormente iriam assumir como professores-regentes, 

apontaram indícios claros de suas percepções acerca da realidade escolar que os rodeia, Na 

sequência, os flashes que materializam essa situação: “ decepção total (VANUSA, 2F);  em todos 

os sentidos, ou melhor, em nenhum sentido, porque parece que a aula não faz sentido algum nem 

pra eles nem pra professora (VANUSA, 4F)”.  Os professores demonstraram a compreensão de 

que ali se instaurou uma ruptura da relação dialética entre os processos psíquicos e a atividade 

prática humana. Ao não encontrarem sentido na forma de organização do ensino que a eles é 

ofertada, deixam transparecer no mundo exterior o reflexo de seus psiquismos, permitindo que ―a 

consciência condicione a conduta‖ (RUBINSTEIN, 1979, p. 30). 

Os professores em formação, ao afirmarem que a aula não faz ―nenhum sentido 

(VANUSA, 4F)”, “nem pra eles nem pra professora (VANUSA, 4F)”,  começam a se dar conta 

do processo de alienação ―em oposição à atividade que conduz  a um desenvolvimento voltado á 

emancipação humana‖ (DELARI JUNIOR, 2013, p. 22), como  também se verifica  no flash a 

seguir: ―decepção de ver que parece que eles não sabem praticamente nada de matemática e por 

isso parece que nem estão lá de verdade, que não fazem parte da aula e a professora se 

comporta como eles alheia a tudo (BRUNA, 5F)”. Para analisar esses flashes que se referem à 

perda do sentido da atividade docente, faremos uso de orientações de Leontiev (1978), quando  

menciona a relação existente entre significado e sentido. Essa relação  está de acordo com o grau 

de desenvolvimento das forças produtivas. Para Leontiev, nas primeiras sociedades não havia 

divisão social do trabalho, como também eram inexistentes as relações de exploração entre os 



 

homens. Dessa foram, acontecia uma justaposição entre o que se entendia por significado e 

sentido das ações relativas ao trabalho humano. Na sociedade contemporânea – extremamente 

capitalista – que possui como uma de suas maiores características a separação social do trabalho 

e a divisão em classes, existe o completo isolamento entre sentido e significado dessas ações. Em 

nosso caso, o trabalho docente alienado, configurado nas observações feitas pelos professores em 

formação, mostrou como esse processo de alienação pode se configurar como a 

descaracterização da prática educativa escolar. Na sequência, o flash:  “só quem em nenhum 

momento ela tenta fazer com que entendam, com que aprendam, e como se se ela não fosse 

professora e por isso não se preocupasse se eles aprendem ou não, é como se não estivéssemos 

numa escola, se naquela aula todos fossem figurantes e, figurantes mal pagos, pois eram de uma 

tristeza que só vendo (VANUSA, 7F)”. 

No flash de Vanusa (7F) ela assim se expressa: ―é como se não estivéssemos numa 

escola”. Fica claro o entendimento teórico sobre o papel da escola que, segundo Libâneo (2012, 

p. 4) é ―sua missão pedagógica [...] a formação das capacidades intelectuais dos alunos por meio 

dos conteúdos, visando sua inserção crítica no mundo do trabalho, da cultura, da política.‖ 

Somos cientes de que a escola é essencial para o desenvolvimento humano porque a apropriação 

de conhecimentos gera processos de raciocínio totalmente novos, bem como novas necessidades 

de conhecer e raciocinar. Quando a estrutura dessa instituição se desfaz, dá-se o 

desmantelamento de grande parte do processo de desenvolvimento do homem.  

Conforme Davydov (1988c, p. 37), ―[...] a educação e o ensino constituem as formas 

universais do desenvolvimento psíquico [...], são expressões da cooperação [...] dirigida á 

apropriação das riquezas da cultura espiritual e material elaborada pela humanidade.‖ A escola, 

ao abrigar esses dois fenômenos distintos e dialéticos ―educação e ensino‖, deveria se 

comprometer não somente em ensinar conteúdos curriculares, mas também provocar o 

desenvolvimento daqueles que por ela passam. Sendo assim, é uma instituição criadoura  do 

processo de humanização, não obviamente  única instituição promotora desse processo, mas com 

estabelecimento clássico na história humana para assumir esse papel fundamental de ―lugar de 

desenvolvimento do conhecimento, das capacidades intelectuais e da personalidade.‖ 

(LIBÂNEO, 2013a, p. 17). Entretanto, a realidade se mostra diferente do aqui destacado como 

papel da escola, da educação e do ensino, como observamos nos flashes:“  tem que ter a 

intencionalidade em fazer algo, porque ir á escola para fazer nada ou fazer o que estavam 

fazendo não faz sentido algum, escola é para aprender algo, é para aprender o que os outros já 

fizeram, já desenvolveram e aí quem sabe da pra inventar algo novo também. (ALINE, 8F)”. “ 

falta de planejamento, de organização, estava todo mundo vagando, a deriva, e aí me pergunto 



 

para que serve uma escola que não ensina nada, uma educação sem sentido e uma aula em que 

não se aprende nada e mesmo assim se passa para o conteúdo da frente, como se isso adiantasse 

alguma coisa (VANUSA, 9F)”. “outro detalhe, tinha quase 20 alunos numa sala e só uns 2 tinha 

feito a atividade para casa, na outra sala   tinha 15 alunos e ninguém tinha feito e a professora 

não se importava com isso, eles não eram um coletivo, um não se preocupava com o outro, era 

como se o que ela ensinava não seria importante pra eles (YANN, 10F).” 

Ressaltamos o início do flash de Vanusa (9F) - ―falta de planejamento, de organização, 

tava todo mundo vagando, a deriva‖ e o completamos com Vanusa (12F): ― teve um menino lá 

da segunda sala  que até falou assim:  mais quem inventou esta matemática; e fiquei pensando o 

quanto seria importante  se nos mostrasse para eles de onde surgiu os conteúdos de matemática 

que eles tem que aprender, porque assim meio do nada, cai lá pronto, sem início e sem fim, nem 

de onde veio e nem pra que serve, não tá funcionando esse tipo de aula, por isso temos que 

planejar algo completamente fora disso”. Analisando esses dois flashes fica notório que os 

professores em formação, calcados no lastro teórico a eles oferecido, sinalizam ter compreendido 

as falhas da estrutura de ensino por eles observada. Colocaram o planejamento como 

possibilidade de oferta e, uma estrutura de ensino de matemática que permite ―a unidade do 

histórico e do lógico como premissa para compreender a essência de um objeto, de um conceito 

em sua estrutura, sua história, seu desenvolvimento‖ ( PANOSSIAN, 2012, p. 14).  

Durante toda a cena é factível que os professores em formação veem o professor como 

orientador das ações dos estudantes, como o sujeito que  deve  estabelecer objetivos para que a 

aprendizagem ocorra. Cabe também a ele a tarefa de mediar estas ações dentro do universo 

escolar, cuidando para que sejam direcionadas e não percam a possibilidade de mobilizar um 

ensino que promova o desenvolvimento humano desse aluno (MOURA et al, 2010). Dotados da 

necessidade coletiva de causarem outra organização para o ensino de matemática daquelas salas 

de aula, eles buscam na estrutura das AOE uma possibilidade de transformação para o quadro de 

ensino observado. Isso fica notório quando revemos este flash (VANUSA, 12F) juntamente 

como o posterior a ele: ―o quanto seria importante  se nos mostrasse para eles de onde surgiu os 

conteúdos de matemática que eles tem que aprender, porque assim meio do nada, cai lá pronto, 

sem inicio e sem fim, nem de onde veio e nem pra que serve, não tá funcionando”; (BRUNA, 

14F): “ é possível que ao planejarmos nossas atividades de ensino baseadas nas AOEs como 

disse a Vanusa com de onde veio, por que veio e para onde vai tenhamos ensino e 

aprendizagem,  porque do jeito que está não esta tendo nada, e se eles não aprendem é porque 

não esta acontecendo nada, e não podemos esquecer que para que entendem de onde veio, e 



 

para que serve esses conteúdos temos que criar uma situação que os leve a isso, porque o final, 

a síntese coletiva essa parte já tem demais nos livros, sem sentido, mais tem ”. 

Na concepção dos professores em formação, o planejamento como meio de satisfação da 

necessidade de organizar o ensino de matemática, permeado pelas atividades orientadoras de 

ensino, desempenharia na escola a função desejada para  que aconteça o ensinar e o aprender 

sem  alienação. Os citados professores buscavam nada mais que se constituírem como sujeitos 

capazes de estabelecer ―um modo geral de organização do ensino, em que seu conteúdo principal 

é o conhecimento teórico e seu objeto é a constituição do pensamento teórico do indivíduo no 

movimento de apropriação do conhecimento‖ (MOURA et. al. 2010, p. 221).  Nesse sentido, as 

atividades embasadas na perspectiva da Atividade Orientadora de Ensino permitiram que os 

professores em formação, no movimento de estudar e ensinar,  aprendessem a ser professores, 

como também se apropriassem de conhecimentos matemáticos historicamente construídos. Esse 

movimento de organização intencional do ensino dentro da escola será melhor observado na cena 

subsequente deste episódio. 

 

5.2.1.2 Cena 2 -  A visão do planejamento como organizador da atividade pedagógica: a 

intencionalidade como ação  

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 2 – A cena mencionada faz parte do nono 

encontro do experimento formativo, em uma aula de estágio realizada na universidade; esta 

aula se deu após o término do período de observações  na escola-campo. O cenário em que ela 

se concretiza era composto pela necessidade de planejamento do primeiro CAEPI, bem como 

de se escolher o conteúdo matemático que o subsidiaria e, posteriormente, construir sua síntese 

histórica, desenvolver sua situação desencadeadora e consecutiva síntese coletiva. A cena tem 

início com a nossa fala (pesquisadora) que expõe a complexidade do trabalho.  

Transcrição da Cena 2 

1--  MM  hoje daremos início ao planejamento de nosso primeiro grupo de atividades de 

ensino, quero que construam um planejamento que resulte em uma outra forma de organizar o 

ensino lá na escola-campo, que pensemos em ações que possam transformar as condições 

objetivas de ensino e aprendizado vistas lá por vocês. 

2--  BRUNA acho que a primeira coisa e pensar qual será o conteúdo que iremos transmitir a 

eles. 

3--  ALINE transmitir não, ensinar e eu já acho que o conteúdo nem é o mais importante, o 

mais importante e como vamos  criar situações que conduzam os meninos ao menos a 

quererem aprender o que queremos ensinar. 

4--  VANUSA olha lá no meu serviço, a gente fala assim: temos que criar estratégias de venda, 

temos que saber exatamente o que queremos vender, então acho que temos que planejar 

estratégias para ensinar eles e temos que saber antes de chegar lá o que realmente queremos 



 

fazer, como faremos, tem de tá tudo planejado, para que faça sentido pra eles primeiro, temos 

que pensar qual é a nossa finalidade, senão corremos o risco de nos perder e ai como vamos 

voltar. 

5--  YANN então já que a Vanusa falou do serviço dela e se nos vendêssemos um carro, 

planejássemos as atividades em torno da venda de um carro, organizássemos o conteúdo no 

sentido deles financiarem um carro? 

6--  TIAGO a gente pode trabalhar juros professora? 

7--  MM podemos sim é conteúdo do segundo ano. 

8--  ALINE por exemplo se a gente for trabalhar com financiamento de carro vai ser  juros 

compostos. 

9- VANUSA mais vamos mostrar os dois lados da moeda, compra a vista e a compra com 

juros, tem que servir para a realidade deles, o que se aprende na escola tem que ter utilidade, 

essa também tem de ser uma das nossas intenções,  a maioria das pessoas não tem noção do 

tamanho dos juros que pagam, temos que ter claro pra nós que também queremos ajudá-los 

nisso.  O que vamos ensinar tem de servir pra escola e pra vida. 

10- MARILENE e porque quero que aprendam de verdade, que sejam capazes de usar quando 

precisarem, que possam aprender com a gente, coisas pra eles, que vão ser deles. 

11- MM que motivos eles terão para aprender juros compostos, porque vocês viram como eles 

se comportam? 

12- VIVIAN não serem passados pra trás quando forem comprar as coisas e também vamos 

criar motivos dentro da própria atividade, temos que criar uma situação desencadeadora que 

lhes deem motivos, lembra a da AOE da senhora era para ganhar a batalha contra o imperador 

mal, aqui acho que é melhor uma situação real de compra do carro como os meninos tão 

falando. 

13- VANUSA é isso vamos vender um carro da Chevrolet, uma nova S10 o que acham? 

14- LUCIANA pode ser Vanusa, afinal já que escolhemos o conteúdo e isso é muito 

importante, agora o também muito importante é o como vamos oferecer esses juros compostos 

pra eles, o conteúdo foi só o primeiro passo, temos que nos organizar para ensinar juros a eles, 

porque sem organização já somos prova que eles não aprendem, se planejarmos direitinho vai 

dar certo lá, eu acredito. 
 

 

Os professores em formação elegeram o  planejamento como o próprio organizador da 

atividade pedagógica, entretanto, fica perceptível no início da cena que eles ainda se dividem 

quanto ao real papel do professor em relação à aquisição do conhecimento pelo aluno, e quanto à 

valorização de elementos cruciais na atividade pedagógica, como o conhecimento curricular e o 

conhecimento metodológico. Podemos ver essa disparidade mais claramente na evidência dos 

flashes seguintes: “ acho que a primeira coisa é pensar qual será o conteúdo que iremos 

transmitir a eles.(BRUNA, 2F). “transmitir não, ensinar e eu já acho que o conteúdo nem é o 

mais importante, o mais importante e como vamos  criar situações que conduzam os meninos ao 

menos a quererem aprender o que queremos ensinar” (ALINE, 3F). Segundo Pimenta (2012), o 

que acontece nesses flashes é uma ruptura que poderíamos denominar de existencial-cognitiva na 

qual 

 



 

o pré-conceito que fica abalado é o de que ensinar é transmitir, abrindo-se caminho para 

compreender que o ensino de qualidade será aquele que resulte em qualidade formativa; 

portanto que ensinar é organizar intencionalmente as condições para sua realização de 

modo que desenvolva o exercício da crítica para a transformação das condições sociais 

vigentes, com vistas a superar as desigualdades e gerar a emancipação social e humana 

(PIMENTA, 2012, p. 8). 

 

Quando Pimenta (2012) se refere ao ensino como uma organização intencional das 

condições necessárias para que tanto o ensino quanto a aprendizagem ocorram,  a autora toca em 

um ponto norteador dessa cena: a intencionalidade docente como fator necessário no 

planejamento de ações pedagógicas. A esse respeito,  Libâneo (2013) acrescenta: 

 

Seria desejável que o planejamento pedagógico-curricular favorecesse a integração 

dentre as várias atividades escolares, articulando atividade de estudo, práticas 

socioculturais que caracterizam a vida das crianças e atividades socioeducativas. O que 

escapa aos defensores da diversificação das atividades na escola e fora dela é a 

necessidade de uma intencionalidade pedagógica, focada na formação de conceitos, 

condição para o desenvolvimento dos processos mentais e ampliação da reflexividade 

(LIBÂNEO, 2013, p. 13). 

 

Os flashes seguintes demonstram como a visão da organização do ensino por intermédio 

do planejamento, com foco na intencionalidade pedagógica em ensinar, está em processo 

avançado de transformação para os sujeitos envolvidos: ―olha lá no meu serviço, a gente fala 

assim: temos que criar estratégias de venda, temos que saber exatamente o que queremos 

vender, então acho que temos que planejar estratégias para ensinar eles e temos que saber antes 

de chegar lá o que realmente queremos fazer, como faremos, tem de tá tudo planejado, para que 

faça sentido pra eles primeiro, temos que pensar qual é a nossa finalidade, senão corremos o 

risco de nos perder e ai como vamos voltar (VANUSA 4F). “mais vamos mostrar os dois lados 

da moeda, compra a vista e a compra com juros, tem que servir para a realidade deles, o que se 

aprende na escola tem que ter utilidade, essa também tem de  ser uma das nossas intenções,  a 

maioria das pessoas não tem noção do tamanho dos juros que pagam, temos que ter claro pra 

nós que também queremos ajudá-los nisso.  O que vamos ensinar tem de servir pra escola e pra 

vida (VANUSA, 9F)”. 

Era também fator de destaque no planejamento das atividades de ensino que os estudantes 

se apropriassem de conhecimentos disciplinares.  Essa preocupação se destaca neste flash: “é 

porque quero que aprendam de verdade, que sejam capazes de usar quando precisarem, que 

possam aprender com a gente, coisas pra eles, que vão ser deles (MARILENE, 10F)”. A 

inquietação da licencianda está relacionada à compreensão do conceito de apropriação. Para 

Leontiev (1978, p. 235), ―o desenvolvimento, a formação das funções e faculdades psíquicas 

próprias do homem enquanto ser social produzem-se sob uma forma absolutamente específica – 



 

sob a foram de um processo de apropriação, de aquisição.‖ Marilene denota compreender o 

significado que possui de uma organização de ensino em que o socialmente significativo se torne 

pessoalmente significativo, e que isto poderá oportunizar aos estudantes trilharem o caminho da 

apropriação teórica. Eles se preocupavam em adotar atividades que estabeleceriam uma interface 

com a proposta de ensino que conduzisse ao desenvolvimento. Esse fazer docente possibilitaria  

aos alunos uma apropriação dos objetos do conhecimento e dos métodos pelos quais estes são 

investigados pela ciência. Esse contexto levaria à compreensão da apropriação como ―resultado 

da atividade empreendida pelo indivíduo quando aprende a dominar métodos socialmente 

desenvolvidos de lidar com o mundo objetal e a transformá-lo, os quais gradualmente tornam-se 

o meio da atividade própria do indivíduo‖ (DAVYDOV; MARKOVA, 1983a, p. 5). Ou seja, os 

professores em questão esperavam que no desenrolar da apropriação ocorresse ―a internalização, 

a reconstrução interna de uma operação externa; [...] uma operação que incialmente representa 

uma atividade externa que é reconstruída e começa a ocorrer internamente‖(VIGOTSKI, 1987, p. 

56-57). 

Entretanto, no próprio movimento de apropriação dos professores em formação, outro 

fator que chamou a atenção foi que eles tinham compreensão da necessária organização do 

ensino, para que a tão desejada apropriação conceitual pelos estudantes se realizasse. 

Registramos vestígios desse movimento de busca pelos professores em formação no último flash 

desta cena: “pode ser Vanusa, afinal já que escolhemos o conteúdo e isso é muito importante, 

agora o também muito importante e o como vamos oferecer esses juros compostos pra eles, o 

conteúdo foi só o primeiro passo, temos que nos organizar para ensinar juros a eles, porque sem 

organização já somos prova que eles não aprendem, se planejarmos direitinho vai dar certo lá, 

eu acredito (LUCIANA, 14F).” Os professores citados não se referem a uma organização 

qualquer do ensino, mas a uma  que tenha o docente como o ―[...] organizador do meio social 

educativo, que seja o regulador e o controlador da interação deste meio com cada aluno‖ 

(VIGOTSKI, 2003, p. 220).  Buscavam um ensino que promovesse o desenvolvimento no 

sentido pleno da palavra, um ensino ―intencionalmente organizado do trânsito do patrimônio 

cultural da humanidade de geração a geração‖ (DELARI JUNIOR, 2013, p. 17). Essa procura se 

tornou ainda mais intensa e intencional no desenrolar do experimento formativo e tendeu a se 

emoldurar mais efetivamente na medida em que os professores em formação demonstraram suas 

próprias apropriações do movimento de aprendizagem da docência que se estabeleceu. No 

decorrer do próximo episódio e sua subsequente cena perceberemos, por intermédios dos flashes, 

indícios dos momentos em que esse processo de promoção de um ensino desenvolvimental 

acontece primeiramente a eles e consequentemente aos estudantes da escola-campo. 



 

5.2.2.  Episódio 2 - Em busca de um ensino que promova o desenvolvimento 

 

Para este episódio foi escolhida apenas uma cena.  Acreditamos que os flashes que a 

compõem exemplificam sobremaneira a busca dos professores em formação para desenvolverem 

atividades de ensino que realmente representassem atividades de aprendizagem para os 

estudantes da escola-campo. Acreditamos ser oportuno teoricamente enfatizar ―essa busca‖ por 

um ensino ―que os ensinasse a pensar dialeticamente mediante um ensino que impulsionasse o 

desenvolvimento mental‖ (LIBÂNEO; FREITAS, 2013, p. 315). 

 

5.2.2.1 Cena 1 – A elaboração da SDE do segundo CAEPI: um momento formativo em 

ascensão  

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – A referida cena se encontra no vigésimo 

terceiro encontro do experimento formativo  realizado numa das aulas de estágio que tínhamos  

na universidade. O cenário dessa cena é composto pela situação de elaboração final da história 

virtual que seria usada como situação desencadeadora de ensino para o segundo CAEPI. Eles 

estavam, há várias aulas, em torno dessa problemática e dependiam de uma situação que 

contemplasse suas necessidades docentes. A cena se inicia com a fala de um dos professores 

em formação que demonstra sua preocupação com o desenvolvimento dessa etapa das 

atividades de ensino. 

Transcrições da Cena 1  

1-- YANN professora já estamos a umas 6 aulas  implementando ações coletivas nesse 

segundo grupo de atividades, que achei que seria mais fácil porque já tínhamos feito uma, mais 

tá mais difícil porque se a primeira deu certo além do que pensamos, então nossa 

responsabilidade aumentou, porque temos que nos preocupar com o conteúdo a ser ensinado, 

mas também com todos os detalhes acerca desse ensino, afinal já percebemos que a pessoa que 

dá a aula e como dá a aula influencia no desenvolvimento dos meninos. 

2—VANUSA e nos já temos prova que quando eles aprendem, quando eles veem que podem 

aprender a matemática que está sendo ensinada, como quando ensinamos os juros compostos, 

eles mudam de opinião, mudam o comportamento, lembram nas nossas primeiras atividades, 

era o contrário das aulas que observamos eram todos ou só um ou dois que não desenvolviam 

as atividades, temos que conseguir agora que todos participem, aprendam de verdade sobre 

área e perímetro. 

2-- BRUNA o que o Yann e a Vanusa tão querendo dizer e que devido a tudo isso que eles 

falaram, pensamos em uma outra versão para a historia virtual. 

3-- MARILENE é porque aquela a Vanusa já detectou as falhas. 

4-- YANN tudo bem a gente já superou essa , já entendemos o valor desses momentos 

conflituosos e como já temos o conteúdo já definimos que vamos usar uma historia virtual, 

agora temos que nos preocupar com os detalhes e até mesmo queremos discutir como vamos 

conduzir cada aula, porque vamos precisar de mais aulas do que o grupo de atividades anterior. 

5-- YANN por isso queremos lhe mostrar uma outra versão da história que escrevemos 



 

pensando na finalidade de que ela sirva pra criar neles a vontade de aprenderem o nosso 

conteúdo, não é disso que precisamos, que queiramos ensinar mais que eles queiram aprender? 

6—ALINE porque ficar de expectador olhando como estavam nas nossas observações, vendo 

ela dar tudo pronto, não funcionou, eles mal deram conta de falar pra nos o nome do conteúdo 

que viram antes de irmos lá ensinar os juros compostos, mas quando fomos lá e deixamos eles 

por a mão na massa, construírem o caminho, fez sentido pra eles, ninguém pode negar que o 

aprendizado foi muito, muito maior do nosso jeito. 

7-- YANN então, aí imaginamos o Xinavane como um ser robótico parte de uma espécie 

alienígena que queria dominar a Terra. 

8-- BRUNA só que ele não concordava com o extermínio dos humanos e se rebela contra a sua 

espécie e como castigo tem seu corpo desmontado, aí eles vão ter que remontar o Xinavane 

para que ele ajude os humanos a reconstruírem a Terra e aí tem um monte de detalhe, 

colocamos no papel pra senhora ler. 

9--  ALINE vamos escrever tudo organizadinho então?  

10--JOEL minha preocupação é como vamos fazer pra colocar área e perímetro nessa historia e 

mais ainda como isso vai ajuda-los a aprender esses conteúdos. 

11--VIVIAN a nossa forma de organizar o ensino tem que servir pra ensinar conteúdos de 

matemática que até hoje eles não aprenderam, porque já vimos que estão no segundo ano mais 

que não sabem quase nada. 

 
 

Para dar início à analise da única cena componente deste segundo episódio, nos 

reportaremos a nossa referência teórica acerca da formação inicial. Ratificamos que ela não está 

centrada em qualquer movimento de formação, mas naquele que busca, por meio de suas ações, 

constituir nos professores em formação um pensamento de apreciação sobre ―a interdependência 

entre o conteúdo de ensino, as ações educativas e os sujeitos que fazem parte da atividade 

educativa‖ (MOURA, et al 2010, p. 207). Fizemos isto por acreditar que os momentos vividos 

por eles e aqui objetivados no conjunto de flashes desta cena exemplificam esse instante de 

julgamento crítico de suas próprias ações como sujeitos que se encontravam completamente 

imersos em um complexo processo de aprendizagem da docência: “professora já estamos a 

umas 6 aulas  implementando ações coletivas nesse segundo grupo de atividades, que achei que 

seria mais fácil porque já tínhamos feito uma, mais tá mais difícil porque se a primeira deu 

certo além do que pensamos, então nossa responsabilidade aumentou, porque temos que nos 

preocupar com o conteúdo a ser ensinado, mas também com todos os detalhes acerca desse 

ensino, afinal já percebemos que a pessoa que dá a aula e como dá a aula influencia no 

desenvolvimento dos meninos (YANN, 1F)” 

Ao analisar esse recorte do flash de Yann (1F) ―influencia no desenvolvimento dos 

meninos”,  fica perceptível que o formando possui uma compreensão acerca do fato de que, para 

esse ensino rumo ao desenvolvimento do aluno como espécie humana acontecer, faz-se 

necessário que ele possua uma interface com outro processo nesta interconexão: a aprendizagem. 

Afinal, na teoria do ensino desenvolvimental, 



 

O principal conteúdo da atividade educativa é a apropriação de métodos generalizados 

de ação no domínio dos conceitos científicos e as mudanças qualitativas que ocorrem 

nesse processo [...] A aprendizagem não é apenas a aquisição de um domínio do 

conhecimento; é principalmente um processo de mudança, de reorganização [...] 

(DAVIDOV; MARKOVA, 1987, p. 6).  

 

No flash a seguir buscamos a relação teórica com o exposto no seio do movimento 

processual: ―e nos já temos prova que quando eles aprendem, quando eles veem que podem 

aprender a matemática que está sendo ensinada, como quando ensinamos os juros compostos, 

eles mudam de opinião, mudam o comportamento, lembram nas nossas primeiras atividades era 

o contrário das aulas que observamos eram todos ou só um ou dois que não desenvolviam as 

atividades, temos que conseguir agora que todos participem, aprendam de verdade sobre área e 

perímetro” (VANUSA, 2F). 

De acordo com Longarezi e Franco (2013, p. 80), ―o que distingue a atividade humana 

das demais é a intencionalidade presente em suas ações [...]‖. Esse elemento destacado em outras 

partes de nossa análise é essencial dentro do alicerce teórico por nós adotado. A ele retomamos 

para afirmar a orientação de Leontiev (1978) de que, para a atividade assim se constituir é 

primordial que ela seja oriunda de uma necessidade. Esse pensamento está presente no flash a 

seguir:  “por isso queremos lhe mostrar uma outra versão da história que escrevemos pensando 

na finalidade de que ela sirva pra criar neles a vontade de aprenderem o nosso conteúdo, não é 

disso que precisamos, que queiramos ensinar mais que eles queiram aprender? (YANN, 5F)” O 

flash em destaque denuncia a presença da intencionalidade, da necessidade em planejarem as 

atividades de ensino de acordo com uma estruturação que, para Leontiev (1978), somente 

acontece quando os sujeitos se descobrem em atividade. 

Aqui fazemos questionamentos que nos interessam de modo particular: como a educação 

e o ensino que promovam o desenvolvimento podem se inter-relacionar?  Como podemos 

estabelecer uma relação dialética entre a formação docente e o desenvolvimento no qual as 

funções psicológicas superiores não seriam apenas premissas para a aprendizagem? Acreditamos 

que uma resposta aceitável a essas questões seria a possibilidade de estruturarmos uma formação 

docente que possibilite aos sujeitos se aperceberem de que o ―o pensamento empírico, pelo qual 

o aluno chega ao conhecimento direto e imediato do objeto, só lhe possibilita apreender seus 

traços empíricos, de caráter externo, [...] não revelando suas conexões internas e essenciais‖ 

(LIBÂNEO; FREITAS, 2013, p. 336). Este flash é um sinal de que se iniciava um modelo 

formativo de acordo com nossa proposta: “porque ficar de expectador olhando como estavam 

nas nossas observações, vendo ela dar tudo pronto, não funcionou, eles mal deram conta de 

falar pra nos o nome do conteúdo que viram antes de irmos lá ensinar os juros compostos, mas 



 

quando fomos lá e deixamos eles por a mão na massa, construírem o caminho, fez sentido pra 

eles, ninguém pode negar que o aprendizado foi muito, muito maior do nosso jeito (ALINE, 6F)” 

Os dois flashes finais dessa cena podem parecer uma preocupação desnecessária  dos 

professores em formação acerca do conteúdo que teceria todas as ações desse segundo CAEPI: 

―minha preocupação é como vamos fazer pra colocar área e perímetro nessa história e mais 

ainda como isso vai ajuda-los a aprender esses conteúdo.” (JOEL, 10F) . “A nossa forma de 

organizar o ensino tem que servir pra ensinar conteúdos de matemática que até hoje eles não 

aprenderam, porque já vimos que estão no segundo ano mais que não sabem quase nada” 

(VIVIAN, 11F). Entretanto, estão em perfeita consonância com o pensamento davidoviano de que 

―a base do ensino desenvolvimental é o conteúdo das matérias, do qual derivam os métodos para 

organizar o ensino (DAVIDOV, 1988a, p. 19)‖.  

A esse respeito, Libâneo (2008, p.17) assim se manifesta:  

 

 [...] o conteúdo da atividade de aprendizagem é o conhecimento teórico-científico e os 

atos mentais que lhe correspondem. Ou seja, a base do ensino desenvolvimental é seu 

conteúdo, de onde se derivam os métodos de ensino, visando a formação do pensamento 

teórico-científico‖. ―[...] O pensamento teórico se forma pelo domínio dos processos de 

investigação, dos procedimentos lógicos do pensamento, relacionados com um 

conteúdo‖. ―[...] A melhor metodologia de ensino, em qualquer disciplina, é aquela que 

ajuda os estudantes, todos os dias e em todas as aulas, a pensar teoricamente, ou seja, 

cientificamente, com os conteúdos e métodos da ciência ensinada. Compromisso com o 

conhecimento científico‖.  

 

Ao darem atenção ao papel do conteúdo dentro da estrutura de organização por eles 

posta, os professores em formação consideravam que a preocupação central do ensino 

desenvolvimental fosse a formação de conceitos teóricos e científicos sobre o objeto em estudo, 

com base na apropriação do conhecimento científico histórico-cultural produzido pela 

humanidade. Então o insucesso de alguns projetos político-pedagógicos de ensino pode estar 

relacionado com o processo de formação dos professores, no qual a internalização dos conceitos 

nucleares da abordagem adotada não tenha sido consistente o suficiente para ser externalizada 

(LIBÂNEO; FREITAS, 2012a).  

Todos os indícios apresentados nos flashes analisados no decorrer desta unidade nos 

levam a defender a importância de uma intervenção no processo de formação inicial, 

principalmente em campo de estágio. No entanto, não seria qualquer intervenção, mas aquela 

que busca desenvolver nos futuros professores um pensamento teórico sobre as atividades que 

organizam para ensinar. Essas atividades seriam constituintes de uma práxis docente que permita 

coabitar as necessárias relações entre ensino e aprendizagem, conhecimentos disciplinares e 

pedagógicos e teoria e prática. Isso é o que abordaremos em nossa última unidade de análise. 



 

Os sinais da transformação das concepções dos professores em formação em consonância 

como o objetivo dessa unidade e a relação desta com as ações tomadas pela pesquisadora e seu 

respectivo reflexo no desenvolvimento dos CAEPI, podem ser notados no quadro 13. 
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EM AÇÕES PEDAGÓGICAS 
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Essa ação 
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que os CAEPI 

necessitavam de 

planejamento 

prévio para que os 

processos de 

ensinar e aprender 

matemática se 

objetivassem de 

maneira 

intencional. 

VANUSA falta de planejamento, de organização, estava todo mundo vagando, a deriva, e 

aí me pergunto para que serve uma escola que não ensina nada, uma educação sem sentido 

e uma aula em que não se aprende nada [...] 

 VANUSA teve um menino lá da segunda sala  que até falou assim:  mais  quem inventou 

esta matemática; e fiquei pensando o quanto seria importante  se nos mostrasse para eles de 

onde surgiu os conteúdos de matemática que eles tem que aprender, porque assim meio do 

nada, cai lá pronto, sem inicio e sem fim, nem de onde veio e nem pra que serve, não tá 

funcionando esse tipo de aula, por isso temos que planejar algo completamente fora disso. 

 BRUNA é possível que ao planejarmos nossas atividades de ensino baseadas nas AOEs 

como disse a Vanusa com de onde veio, por que veio e para onde vai tenhamos ensino e 

aprendizagem, porque do jeito que está, não esta tendo nada, e se eles não aprendem é 

porque não esta acontecendo nada, [...] 

YANN como discutimos muito ontem na nossa aula de estágio, tem que ter intenção ao se 

fazer algo, intenção de ensinar, isso temos que tomar cuidado na hora de planejarmos 

nossas aulas, criar atividades com intenção de que eles aprendam. 

GABRIELA estava falando para Vivian como teremos durante o planejamento de nos 

preocupar em criar neles motivos e necessidades para aprender o conteúdo que vamos 

ensinar, afinal uma aula tem que servir para todos e não para 1 ou 2, [...] 

VANUSA e nos já temos prova que quando eles aprendem, quando eles veem que podem 

aprender a matemática que está sendo ensinada, como quando ensinamos os juros 

compostos, eles mudam de opinião, mudam o comportamento, [...] 

BRUNA [...]devido a tudo isso que eles falaram, pensamos em uma outra versão para a 

historia virtual. 

 MARILENE é porque aquela a Vanusa já detectou as falhas. 

YANN tudo bem a gente já superou essa, já entendemos o valor desses momentos 

conflituosos [...] 

YANN por isso queremos lhe mostrar uma outra versão da história que escrevemos 

pensando na finalidade de que ela sirva pra criar neles a vontade de aprenderem o nosso 

conteúdo, não é disso que precisamos, que queiramos ensinar mais que eles queiram 

aprender? 

ALINE porque ficar de expectador olhando como estavam nas nossas observações, vendo 

ela dar tudo pronto, não funcionou, [...]  mas quando fomos lá e deixamos eles por a mão 

na massa, construírem o caminho, fez sentido pra eles, ninguém pode negar que o 

aprendizado foi muito, muito maior do nosso jeito. 

VIVIAN não queríamos um ensino de matemática de qualquer jeito, queríamos um ensino 

que tivesse como objetivo central a aprendizagem deles e que a partir dessa aprendizagem 

eles se desenvolvessem melhor , não somente nas aulas de matemática, mas em muitos 

sentidos. (RE). 
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Quadro 13: Quadro-síntese: das relações do binômio ação formadora-desenvolvimento do CAEPI e os flashes indicativos dos sinais da 
transformação do sujeito no interior da Segunda Unidade de Análise. 

 

A Figura 6 demonstra o percurso dessas situações discutidas ao longo desta unidade. 

Corrobora para a visão do movimento dos professores em formação do momento em que 

compreendem o papel do planejamento na estruturação do ensino  (1), até os indícios de sua 

assunção como meio de satisfação da necessidade de organizar o ensino de matemática  (7). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 6: Representação do movimento dos sujeitos no interior da segunda unidade 

 

 

5.3 Terceira Unidade - Estágio Supervisionado: um dos espaços de constituição da práxis 

docente 

 

A terceira unidade de análise busca o entendimento  de que o estágio supervisionado não 

deva se tornar um espaço de treinamento de técnicas e métodos, e sim, um ambiente de 

possibilidades de constituição de um ―eixo articulador do processo formativo, em seu potencial 

de propiciar as rupturas nos pré-conceitos de que os estudantes são portadores quando chegam 

nesses cursos‖ (PIMENTA, 2012, p. 2).  

A ideia de práxis defendida durante este estágio se alicerça no conceito  de Marx e 

implica compreendê-la como uma unidade: primeiramente de uma atividade teórica e uma 

atividade prática que não sendo  únicas, coexistem e se materializam em um corpo singular.  A 

práxis assim resguardada também seria aquela capaz de conjugar conhecimentos disciplinares e 

didáticos, se compor na materialização de ações docentes que unam ensino e aprendizagem 

(LIBÂNEO, 2013a). Com esse propósito criar-se-ão condições para a apropriação do 

conhecimento elaborado, bem como situações que promovam o desenvolvimento psíquico. 

Assim constituída permitirá que ―[...]  o aluno não seja só objeto da atividade do professor, mas 

principalmente sujeito,  constituindo-se como tal na atividade de ensino/aprendizagem na medida 
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em que participa ativamente e intencionalmente do processo de apropriação do saber‖ 

(ASBAHR, 2005, p. 61). 

Esse quadro busca sintetizar o movimento existente no interior desta unidade de análise, 

abarcando a perspectiva teórica que a sustenta, como também a forma como foi organizada. 

 

 

Episódio 1 – O entendimento durante o estágio, das 

relações necessárias para a constituição da práxis 

docente. 

Cena 1 – A consonância entre ensino e aprendizagem 

Cena 2 – Os conhecimentos necessários para o 

exercício da docência 

Cena 3 - Díade teoria-prática: importante relação na 

existência da práxis docente 

 

Episódio 2 – A corporeificação da práxis. 

Cena 1 – Os sujeitos em ação: uma aula na escola-

campo 

Quadro 14: Demonstrativo do movimento no interior da Terceira Unidade de Análise 

 

5.3.1 Episódio 1 – O entendimento, durante o estágio, das relações necessárias para a 

constituição da práxis docente 

As três cenas escolhidas para esse episódio possuem como particularidade comum o fato 

de representarem ações coletivas que demonstram o caminho percorrido pelos sujeitos. O intuito 

desvelado nesse processo é o entendimento, durante o estágio, das relações necessárias para a 

constituição de suas práxis docentes. Estas cenas, além de possibilitarem a percepção de que a 

objetivação da práxis docente não é única, ―evidencia a necessidade de se levar em conta a 

dimensão psicológica presente na relação entre ensino e aprendizagem e a  dimensão pedagógica 

presente na atividade orientada para o ensino por meio da ação intencional do educador‖ 

(BERNARDES, 2009, p. 3). 

 

5.3.1.1 Cena 1 -  A consonância entre ensino e aprendizagem 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – Possuíamos como uma das finalidades do 

experimento formativo alcançar a compreensão daquele grupo sobre o papel da unidade 

ensino-aprendizagem na constituição de suas práxis. Como meio de captação desse 

entendimento, realizamos uma entrevista no quarto dia de realização do segundo CAEPI. 

Dessa entrevista retiramos esta cena.  A referida entrevista foi concretizada no pátio da própria 

escola-campo assim que as aulas daquele dia se encerraram.  O cenário está combinado pelas 

visões diversificadas que os professores demonstraram em relação ao desenvolvimento, até 

aquele momento, de seus processos de aprendizagem da docência. O início se dá com a nossa 



 

fala (pesquisadora) a fim de questionar  a opinião deles em relação aos processos de ensino e  

aprendizagem deles mesmos e dos estudantes. 

Transcrições da Cena 1  

1-- MM quero ouvi-los, quero que falem sobre a percepção de vocês até hoje, sobre esse 

segundo CAEPI, já estamos quase terminando nossas atividades na escola-campo, então 

gostaria que falassem sobre como vocês veem o processo de ensino de vocês e a relação deste 

processo com a aprendizagem dos alunos. 

2-- GABRIELA antes de falar disso quero falar outra coisa que acredito que também tem haver 

com a pergunta da senhora. Estava comentando com a Vivian essa semana sobre o fato de já 

estarmos quase no fim do curso e a impressão que tínhamos era que na maioria das vezes não 

parecia um curso pra formar professores de matemática, porque a preocupação em como esse 

ensino de matemática ia ser feito e se ia ser feito, era quase nenhuma. Aprendizagem nunca 

falávamos como se (...)se,  se o ensino fosse feito, pronto então a aprendizagem ia acontecer e 

pronto. 

3-- VIVIAN por sinal praticamente nunca nem falamos em ensino nem aprendizagem, nem nas 

aulas de didática no segundo ano, e quando raramente falávamos era como se fossem duas 

coisas tão separadas e distantes, tipo assim, a gente ensina e aí quem quer aprende. 

4-- YANN  e depois de passar pela didática do segundo ano e pensarmos, é não vimos nada 

sobre dar aulas, aí fomos para o terceiro ano e pensamos agora no estágio um vamos fazer 

coisas relacionadas com ser professor e aí nos deparamos com um monte de atividades pra 

fazer, muita coisa mesmo, mais não tinha nada a ver com ser professor, não ajudava em nada, 

não contribuía pra nada, não tinha serventia para quem se aventurasse nessa profissão de ser 

professor. 

5-- JOEL é terminamos o ano bem práticos, práticos em fazer relatórios, planos de aula 

seguindo modelos e em preencher fichas, porque ser professor que era o que precisava, isso 

não serviu não, nunca lemos um texto se quer, um autor se quer que falasse da importância do 

estágio ou uma leitura que nos ajudasse pra quando fossemos pra sala. 

6-- MM o que vocês acham que pode ser feito então para modificar esse cenário descrito por 

vocês? 

7-- ALINE sabe escuto muito aqui dos professores: eh quando forem professores tem que fazer 

diferente, dar umas aulas mais interessantes, que hoje chamamos de aulas que criem neles 

necessidades e motivos, mais hoje penso, isso só vai ser possível, só vamos dar conta de fazer 

um  ensino que permita que eles aprendam e aí se desenvolvam se nós também tivermos um 

ensino assim. 

8-- BRUNA porque veja agora, se estamos preocupados em organizar atividades que ensinem 

de verdade, ou seja, que eles aprendam e porque tivemos isso primeiro, vivemos isso primeiro. 

9-- VANUSA e hoje nas aulas tivemos a certeza de que isso funciona e é super ligado, assim, 

deixa eu tentar explicar, o que a gente planeja pra ensinar, como queremos ensinar, o jeito de  

organizar o ensino, tem tudo a ver com o jeito deles aprenderem, e quase como se fosse uma 

coisa só, sabe assim como numa continha tem as parcelas, então e como se  o ensino fosse 

uma, a aprendizagem a outra, tudo da mesma continha. 

10--  MM e o resultado da continha? 

11—ALINE uai aí é quando eles aprendem mesmo e vão além do que ensinamos, e vão 

sozinhos e desenvolvem. 

12-- BRUNA  hoje sei lá acho que a gente hoje estávamos mais soltos,  a gente estava mais 

focado no que a gente queria fazer, estávamos mais seguros no desenvolvimento das 

atividades, como se tivéssemos certeza de que o que planejamos baseados na estrutura da AOE 

ia dar certo sem dúvida, não estávamos perdidos hora nenhuma, a forma como organizamos 

esse segundo grupo de atividades nos servia de rumo, para que soubéssemos o que queríamos o 



 

tempo todo,  que queríamos que eles aprendessem, o que queríamos desenvolver neles. 

13-- GABRIELA  engraçado parece que era nos preparados pra eles e  eles  preparados para a 

gente. 

14-- VANUSA foi bom demais ver  o envolvimento de cem por cento da sala, ninguém morto, 

dormindo. 

15-- LUCIANA falavam, não estavam quietinhos, se movimentavam, mais estavam envolvidos 

na aula, nem viram bater o sinal, nem nos. 

16--  JOEL pareciam outros, mas eram eles. 

17--  BRUNA mais bom mesmo era ver a gente fazer perguntas sobre o conteúdo e ver eles 

darem respostas coerentes ao invés de ficarem mudos ou darem aquelas respostas sem pé nem 

cabeça que davam nas observações. 

18-- BRUNA a apropriação  da história,  eles estava lembrando que o mundo foi destruído e 

outros detalhes, eles envolveram com toda atividade.  

19-- VANUSA eles não fizeram nada sem nexo tudo que eles fizeram tinham um nexo tudo 

tinha sentido com a história com a casa que eles estavam construindo para eles, o que eles 

queriam.  

20-- ALINE eles estavam transformados porque o tipo de organização de aula que oferecemos 

também era outro completamente modificado do que normalmente eles têm e nos também 

somos outros comparando com aqueles que estiverem aqui no período de observação, né gente. 

21--  MARILENE  não tiveram a dificuldade de calcular a área e perímetro.  

22--  TIAGO foi porque foi o jeito que a gente organizou essa segunda atividade, o jeito que a 

gente desenvolveu a ideia de perímetro e área, a gente foi levando eles a construírem a ideia 

deles, só que diferente do que eles sabiam sobre perímetro e área, acho que eles foram muito 

além do que sabiam sobre esse assunto, porque acho mesmo que poucos sabiam muito pouco 

sobre assunto. 

23-- ALINE concordo com o Tiago, porque foi devido a maneira como fomos mediando as 

etapas das atividades, isso foi facilitando para que eles aprendessem cada dia mais e aí iam se 

desenvolvendo e isso facilitava cada dia mais a aprendizagem, por isso acredito que os dias 

finais, que vamos para síntese coletiva serão os mais fáceis, porque o que para nós é ensino pra 

eles é aprendizagem. 

 

 

Na construção dos caminhos para estabelecer respostas à questão problematizadora da 

pesquisa, tínhamos certo de que um das trajetórias por nós escolhidas seria afirmar a 

interdependência entre os CAEPI e os CAAD. Esse fato demonstrava a conexão entre os 

processos de ensino e aprendizagem. Isto foi feito por considerar que a atividade pedagógica, de 

acordo com a perspectiva teórica adotada  por nós, é vista como uma unidade dialética. Para que 

isto ficasse evidente na análise dos dados eram necessárias as condições e circunstâncias que 

tornassem possível tal objetivação. Também fazia preciso a existência da correspondência entre 

motivos e necessidades, objetivos, ações e operações nas atividades de ensino dos professores 

em formação (representado ao longo da pesquisa pelos CAEPI) e as atividades de aprendizagem 

dos estudantes da escola-campo (representados pelos CAAD). Ou seja, era necessário que nossos 

sujeitos de pesquisa criassem situações favoráveis para que ocorresse a aprendizagem consciente 

como produto de um ensino intencionalmente organizado. Tal resultado era completamente  

subordinado à consciência da função ontológica de professor e dos estudantes  como sujeitos 



 

ativos interconectados no processo de ensino e aprendizagem escolar do homem como espécie 

dotada dessa particularidade.  

Entretanto, para falar nessa unidade dialética (ensino e aprendizagem), não podemos nos 

abster de valorar a didática como o elemento ―que realiza o pedagógico na escola, a qual cabe 

organizar a mediação da relação dos alunos com os conteúdos escolares, em situações 

pedagógicas contextualizadas, assegurando a unidade ensino-aprendizagem‖ (LIBÂNEO, 2013, 

p. 17). Mas por que nos referirmos à didática para avaliar o processo de compreensão, pelos 

professores em formação, da consonância entre os processos de ensino e aprendizagem tão 

essenciais no processo de constituição de suas práxis docentes? Porque seria ela a didática que 

―estuda as peculiaridades do processo ensino-aprendizagem de cada uma das disciplinas, 

considerando sua lógica própria em conexão com os processos de aprendizagem em contextos 

sociais e culturais‖ (LIBÂNEO, 2012, p. 10). Foram estas particularidades evidenciadas nos 

flashes que compuseram o percurso de compreensão realizado pelos professores em formação. 

Mesmo negado a eles durante quase todo o seu trajeto formativo, o ensino de matemática possuía 

características próprias de que eles deveriam se apropriar: ―por sinal praticamente nunca nem 

falamos em ensino nem aprendizagem, nem nas aulas de didática no segundo ano, e quando 

raramente falávamos era como se fossem duas coisas tão separadas e distantes, tipo assim, a 

gente ensina e aí quem quer aprende” (VIVIAN, 3F). 

Outra questão preocupante nos processos formativos docentes, e que se evidencia neste 

flash, é  ―porque o ensino, atividade educativa própria do professor, deixa de ser considerado em 

sua formação, o que contribui para a desqualificação dos resultados da escolaridade [...]‖ 

(PIMENTA, 2012, p. 54): “[...] Estava comentando com a Vivian essa semana sobre o fato de já 

estarmos quase no fim do curso e a impressão que tínhamos era que na maioria das vezes não 

parecia um curso pra formar professores de matemática, porque a preocupação em como esse 

ensino de matemática ia ser feito e se ia ser feito, era quase nenhuma .Aprendizagem nunca 

falávamos como se, se o ensino fosse feito, pronto então a aprendizagem ia acontecer e pronto” 

(GABRIELA, 2F). 

Os professores em formação demonstravam ter compreendido as falhas existentes em seu 

processo formativo como também evidenciavam suas expectativas acerca do estágio 

supervisionado “e depois de passar pela didática do segundo ano e pensarmos, é não vimos 

nada sobre dar aulas, aí fomos para o terceiro ano e pensamos agora no estágio um vamos fazer 

coisas relacionadas com ser professor e aí nos deparamos com um monte de atividades pra 

fazer, muita coisa mesmo, mais não tinha nada a ver com ser professor, não ajudava em nada, 



 

não contribuía pra nada, não tinha serventia para quem se aventurasse nessa profissão de ser 

professor” (YANN, 4F). 

Ainda concernente à questão por eles levantada acerca do estágio, salientamos algumas 

evidências neste flash: “é terminamos o ano bem práticos, práticos em fazer relatórios, planos 

de aula seguindo modelos e em preencher fichas, porque ser professor que era o que precisava, 

isso não serviu não, nunca lemos um texto se quer, um autor se quer que falasse da importância 

do estágio ou uma leitura que nos ajudasse pra quando fossemos pra sala” (JOEL, 5F). 

Demonstram indícios de apropriação teórica que lhes permite criticar o que vivenciaram,  veem-

se como sujeitos capazes de perceberem suas falhas formativas e os problemas provavelmente 

oriundos delas, o que vai ao encontro da seguinte afirmação: 

 

 [...] o estágio, ao contrário do que se propugnava, não é atividade prática, mas teórica, 

instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como atividade de transformação 

da realidade. Nesse sentido, o estágio curricular é atividade teórica de conhecimento, 

fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta sim, objeto da práxis. Ou seja, 

é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a 

práxis se dá (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 45). 

 

Fazemos então um questionamento; “o que poderia ser feito então para modificar esse 

cenário descrito por vocês? (MM, 6).  E a resposta obtida é o seguinte flash:‖ sabe escuto muito 

aqui dos professores: eh quando forem professores tem que fazer diferente, dar umas aulas mais 

interessantes, que hoje chamamos de aulas que criem neles necessidades e motivos, mais hoje 

penso, isso só vai ser possível, só vamos dar conta de fazer um  ensino que permita que eles 

aprendam e aí se desenvolvam se nós também tivermos um ensino assim” (ALINE, 6F). É 

notável o indício da  compreensão relativa à necessidade de vivenciarem um  processo didático 

que  integre atividade de ensino do professor e  atividade de aprendizagem do aluno,  em que se 

possa estabelecer uma relação estável e imprescindível entre as estruturas do ensino e da 

aprendizagem, ambas inalienáveis  do processo geral do desenvolvimento discente.  

Seguindo o caminho das transformações sofridas pelos professores em formação sobre a 

integração do ensino e da aprendizagem no bojo do processo didático, temos o flash a seguir: “e 

hoje nas aulas tivemos a certeza de que isso funciona e é superligado, assim, deixa eu tentar 

explicar, o que a gente planeja pra ensinar, como queremos ensinar, o jeito de  organizar o 

ensino, tem tudo a ver com o jeito deles aprenderem, e quase como se fosse uma coisa só, sabe 

assim como numa continha tem as parcelas, então e como se  o ensino fosse uma , a 

aprendizagem a outra, tudo da mesma continha” (VANUSA, 9F). 

De acordo com Libâneo (2013a, p. 23), consiste o ensino ―na ampliação do 

desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos e da personalidade por meio dos 



 

conteúdos‖. O autor ressalta que a aprendizagem ―envolve a apropriação pelo individuo da 

experiência social e histórica expressa nos conhecimentos e modos de ação que, com a adequada 

orientação do ensino, levam ao desenvolvimento mental [...]‖  (2012, p. 9). Isto é, 

 

 [...] a verdadeira aprendizagem não é adquirir conhecimento, nem as ações que o aluno 

realiza na transformação de um material quando está adquirindo um conhecimento (no 

laboratório por exemplo), mas um processo de mudança interna, de reorganização 

mental (novas capacidades, novos métodos de ação com conceitos científicos), para o 

que é indispensável a tarefa de aprendizagem na qual o aluno se envolve pessoalmente 

(LIBÂNEO; FREITAS, 2013, p. 342). 

 

Esse ensino e a aprendizagem alicerçados nessas premissas eram o que desejávamos 

oferecer aos professores em formação e, consequentemente, aos alunos da escola-campo: 

coletivos de atividades de ensino que propiciassem a eles um caminho possível até o porto 

seguro que eles denominavam de desenvolvimento.  Nessa concepção eles acreditaram que as 

atividades por eles desenvolvidas e baseadas nas AOE lhes tinham servido de fio condutor para 

trazê-los aos níveis de qualidade necessários  ao alcance do desenvolvimento, assim, ―de acordo 

com Vigotski a atividade-guia de instrução ou ensino no âmbito das matérias escolares guia e 

possibilita o desenvolvimento, promovendo-se saltos qualitativos no desenvolvimento [...]‖ 

(PRESTES; TUNES;  NASCIMENTO, 2013, p. 61). Essa constatação emerge neste flash: “ hoje 

sei lá acho que a gente hoje estávamos mais soltos,  a gente estava mais focado no que a gente 

queria fazer, estávamos mais seguros no desenvolvimento das atividades, como se tivéssemos 

certeza de que o que planejamos baseados na estrutura da AOE ia dar certo sem dúvida, não 

estávamos perdidos hora nenhuma, a forma como organizamos esse segundo grupo de 

atividades nos servia de rumo  para que soubéssemos o que queríamos o tempo todo, que 

queríamos que eles aprendessem, o que queríamos desenvolver neles” (BRUNA, 12F). 

Confiavam, tal como se segue,  que― a aprendizagem dos alunos depende da estrutura de sua 

atividade cogniscitiva que, por sua vez, está determinada pelos métodos de ensino e seus 

conteúdos‖ (MELLO; CAMPOS, 2013, p. 275). 

   De acordo com Libâneo e Freitas (2013, p. 344), ―realizar o ensino desenvolvimental 

significa utilizar meios de organização do ensino que levem [...] a novo nível de 

desenvolvimento [...]  e não simplesmente a adaptarem-se ao nível de desenvolvimento presente, 

já formado.‖  Assim também perceberam os professores em formação: “foi porque foi o jeito que 

a gente organizou essa segunda atividade, o jeito que a gente desenvolveu a ideia de perímetro e 

área, a gente foi levando eles a construírem a ideia deles, só que diferente do que eles sabiam 

sobre perímetro e área, acho que eles foram muito além do que sabiam sobre esse assunto, 

porque acho mesmo que poucos sabiam muito pouco sobre assunto.” (TIAGO, 22F).  ―Concordo 



 

com o Tiago, porque foi devido a maneira como fomos mediando as etapas das atividades, isso 

foi facilitando para que eles aprendessem cada dia mais e aí iam se desenvolvendo e isso 

facilitava cada dia mais a aprendizagem, por isso acredito que os dias finais, que vamos para 

síntese coletiva serão os mais fáceis, porque o que para nós é ensino pra eles é aprendizagem” 

(ALINE, 23F). 

  Algo parece certo ao confrontarmos o conteúdo da citação de Libâneo e Freitas e o 

flash: é como se os professores em formação dissessem  que ―[...] didaticamente trata-se, então, 

de um processo em que a atividade psíquica do estudante precisa ser mobilizada pelos processos 

mediacionais selecionados pela atividade de ensino para que os estudantes, na atividade de 

aprendizagem, desenvolva as capacidades psíquicas‖ (LONGAREZI; FRANCO, 2013, p. 96). 

Com a transformação da práxis docente pelos professores em formação, sendo esta 

dotada de peculiaridades diferenciadas da que a eles foi ofertada no período de observação, 

percebemos uma mudança radical de comportamento dos alunos perante reestruturação do 

ensino considerada o fio condutor da transformação da práxis. Essa alteração foi atentamente 

percebida pelos professores em formação e reveladas nos seguintes  flashes: “foi bom demais ver  

o envolvimento de cem por cento da sala, ninguém morto, dormindo” (VANUSA. 14F). 

“falavam, não estavam quietinhos, se movimentavam, mais estavam envolvidos na aula, nem 

viram bater o sinal, nem nos” (LUCIANA, 15F). “pareciam outros, mas eram eles” (JOEL, 

16F). “mais bom mesmo era ver a gente fazer perguntas sobre o conteúdo e ver eles darem 

respostas coerentes ao invés de ficarem mudos ou darem aquelas respostas sem pé nem cabeça 

que davam nas observações” (BRUNA, 17F). “a apropriação da história, eles estava lembrando 

que o mundo foi destruído e outros detalhes, eles envolveram com toda atividade (BRUNA, 18F). 

“eles não fizeram nada sem nexo tudo que eles fizeram tinham um nexo tudo tinha sentido com a 

história com a casa que eles estavam construindo para eles, o que eles queriam” (VANUSA, 

19F).”eles estavam transformados porque o tipo de organização de aula que oferecemos 

também era outro completamente modificado do que normalmente eles tem e nos também somos 

outros comparando com aqueles que estiverem aqui [...](ALINE, 20F). Assinalamos que tal 

compreensão se relaciona ao fato de que ―quando se desenvolve o pensamento teórico [...] nem o 

pensamento senso-motor (evidente e real), nem o evidente-imaginativo, [...] desaparecem, senão 

que se transformam, se aperfeiçoam, elevando-se por si mesmo um degrau superior‖ (ZANKOV, 

1984, p. 102). 

 No desencadeamento dos flashes componentes dessa cena fica claro que os sujeitos 

partícipes, por meio do processo  da organização das ações docentes orientadas intencionalmente 

para o ensino e a aprendizagem dos conteúdos por eles escolhidos, transformaram-se e causaram 



 

transformações. Desse modo modificaram a realidade circundante  em virtude da necessidade de 

definir ações e operações em suas atividades pedagógicas de forma que possibilitassem a 

concretização da aprendizagem de suas docências no próprio desenvolvimento dos alunos da 

escola-campo. Essa transformação se fundava na interligação dos tipos de conhecimentos 

docentes necessários para o exercício de uma atividade pedagógica nos moldes teóricos aqui 

abarcados, sendo essa  interconexão abordada a seguir. 

 

5.3.1.2 Cena 2 -  Os conhecimentos necessários para o exercício da docência 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – Com o objetivo de perceber a compreensão 

dos professores em formação acerca da variedade de conhecimentos necessários ao exercício 

da docência efetuamos uma entrevista com eles após o primeiro dia de realização do segundo 

CAEPI. Essa entrevista fazia parte do vigésimo oitavo  encontro do experimento formativo  

realizado na Universidade em uma das nossas aulas de estágio.  O cenário engloba os 

elementos que constroem o conjunto de opiniões dos sujeitos acerca de suas percepções sobre 

o desenvolvimento das atividades na escola-campo. Os flashes foram compostos de partes da 

entrevista e dos resumos expandidos. A cena começa com a nossa fala (pesquisadora) ao 

questionar sobre suas percepções acerca do primeiro dia de atividades, já que o segundo 

CAEPI se diferenciava substancialmente do primeiro em sua estrutura organizativa. 

Transcrições da Cena 2 

1-- MM  hoje foi o nosso primeiro dia de atividades do segundo CAEPI  e vamos conversar 

sobre isso. Desde o inicio das nossas atividades o que estava proposto para vocês era que  

tivessem acesso a uma nova proposta  de organização do ensino de matemática, porque 

sabemos que a forma como o ensino de matemática está organizado já não alcança os objetivos 

de ensino e aprendizagem necessários para permitir o processo de humanização dos alunos que 

ali se encontram. Quando pedi que vocês fossem lá observar a realidade á qual iriam fazer 

parte e porque acredito que para causar transformações o individuo tem que conhecer a 

realidade que deseja transformar. 

2-- MM e aí escolhemos o estágio como o espaço onde discutiremos essas modificações e o 

planejamento para ser o elemento pelo qual causaríamos a transformação da  organização do 

ensino de matemática que ali acontecia com todas as problemáticas vistas por vocês. 

 3-- GABRIELA  nós queríamos ver como era a aula, a professora, os meninos tipo assim 

como tudo estava organizado, como era a organização do ensino. 

4--  MM  muito bem Gabi queríamos ver como era a organização do ensino posta para depois 

podermos propor mudanças. 

5—MM eu gostaria de saber a opinião de vocês acerca de uma questão: vocês viram que a 

professora das salas onde vocês estão realizando as atividades está quase aposentando, então 

ela tem experiência de sobra e porque então que o resultado com as aulas de vocês que são 

quase sem experiência nenhuma foi tão satisfatório em relação ao ensino de vocês e á 

aprendizagem dos alunos? 

6--  ALINE  Os que estão começando agora como nós não possuem o domínio de conteúdo, o 



 

nosso conhecimento especifico de matemático ainda não tá cem por cento, mais nos podemos 

ter outros tipos de conhecimentos, porque só saber o conteúdo não é tudo tem que saber 

maneiras de ensinar, isso é importante para que eles parem de fazer somente tarefas do tipo 

siga o modelo, tudo igual ao outro, e quando dava um diferente ninguém dava conta de fazer, 

mais da forma como organizamos nossas atividades tenho certeza que cada grupo vai construir 

uma casa diferente e não terão dificuldade para calcular o seu perímetro e área. 

7—  GABRIELA  tipo assim só saber matemática não adianta, somos prova disso, mais só 

saber maneiras de ensinar também não adianta, lembra como tivemos de estudar juros 

compostos para as primeiras atividades, e sabíamos estruturar as atividades de acordo com a 

AOE, mas tivemos que ralar para estudar o conteúdo. Então tem que saber os dois, ser expert 

só num, não vai adiantar, só funciona a dupla. 

8--  JOEL  é porque não se ensina o que não se sabe. 

9--  BRUNA então tem é que saber os dois: o que e o como ensinar. 

10- YANN aqui na faculdade só se preocupa com o primeiro, o negocio aqui é conteúdo, 

conteúdo e mais conteúdo, só isso, pelos menos até agora nunca se preocuparam em como os 

conteúdos que aprendemos aqui iam nos ajudar nas nossas necessidades de professores. 

11- GABRIELA tipo assim, vocês aprendam o conteúdo de matemática que o jeito de ensinar 

vão aprender quando forem professores. 

12 – VANUSA e como as coisas não são bem assim, aí dá no que dá né, umas aulas que a 

atividade principal do professor que é o ensino não se realiza. 

13- ALINE  não está sendo professor, porque professor tem que ensinar conteúdos de escola, 

como a gente chama mesmo, conhecimento cientifico, mais pronto na caixinha não funciona, o 

menino tem que manusear esse conhecimento, acreditar que é capaz de produzi-lo. 

 

 

O sentido da discussão apresentada nesta cena sobre a interconexão entre o conhecimento 

disciplinar e o conhecimento pedagógico partiu da percepção de que os sistemas formativos 

docentes necessitam encontrar uma unidade entre esses conhecimento e garanti-la no decorrer 

desses processos de aprendizagens da docência. Seguem-se indícios da compreensão dessa 

necessidade por parte dos professores em formação: “Termos conhecimentos específicos dos 

conteúdos de matemática que iremos ensinar são sem dúvida alguma, necessários e 

imprescindíveis para ser professor de matemática. Mas não são suficientes, pois  deixamos de 

valorizar as metodologias, a pedagogia dos conteúdos e infelizmente e isso que aconteceu em 

todo nosso processo formativo. O pouco que tivemos de conhecimento metodológico aconteceu 

completamente separado dos conhecimentos das disciplinas, como se fossem dois mundos 

completamente distintos, e vimos em nossas atividades o quanto são próximos. Isso tem que 

mudar, urgentemente” (ALINE, FLASH – RE). “Acredito que um dos papeis do professor é 

dominar o conteúdo da matéria que irá ensinar, mais se não tiverem conhecimento das formas  

de ensinar, somente dominar bem o conteúdo de nada adiantaria. Precisa-se sempre saber a 

melhor forma de possibilitar  o conhecimento aos alunos, saber também lidar nas mais 

diferentes situações em sala de aula. E tudo isso que não é pouco, não se aprende somente nas 



 

aulas de cálculo e álgebra. E tudo isso que não é fácil tem que ser ensinado aqui na 

universidade, o principal lugar da nossa formação para ser professor(TIAGO, FLASH – RE). 

Sobre essa discussão assim se expressa Libâneo: 

 

A desarticulação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico tem 

sido um dos problemas mais frequentes na organização dos currículos para a formação 

inicial de professores. Na concepção tradicional de ensino, o professor é visto como 

alguém que transmite conhecimentos com base na lógica da disciplina ensinada, sendo 

muito comum a afirmação de que para ensinar uma disciplina basta dominar seu 

conteúdo. O conhecimento pedagógico é entendido, neste caso, meramente como 

repertório de técnicas de ensino. Desse modo, boa parte dos professores ignora o fato de 

que o conhecimento profissional de quem se dedica ao magistério compõe-se, ao 

menos, de dois requisitos, a do domínio do conteúdo de uma disciplina e a do domínio 

de saberes e habilidades para ensinar esse conteúdo. Ao ignorar essas duas exigências 

de exercício profissional, professores se identificam como especialistas em sua 

disciplina, mas se recusam a buscar saberes e habilidades relacionados com a profissão 

docente, embora realizem essa atividade sob determinadas formas de ensinar, 

geralmente baseadas no senso comum (LIBÂNEO, 2014, p. 4-5). 

 

Compreender o processo de construção de uma unidade entre esses dois conhecimentos é 

tão fundamental quanto compreender a interconexão entre ensino e aprendizagem – discutida na 

cena anterior. Isto equivale a ser capaz de realizar aprendizagens em diferentes situações e 

contextos que a favoreçam, considerando-se as condições individuais de cada sujeito na sua 

interação com seus pares. Essa capacidade tem sido negada à grande maioria dos licenciandos. 

Tal como Pimenta (2012, p. 6), consideramos esse fato como ―limitações na formação inicial de 

professores, que historicamente acumula índices precários devido a formação aligeirada e muitas 

vezes frágil teórica e praticamente, em cursos nos quais a didática e as metodologias são meros 

discursos técnicos sobre o ensinar‖. O flash seguinte exemplifica essa questão sobremaneira:  

“durante nossa licenciatura, exceto essa experiência vivenciada no estágio II, o pouco ou quase 

nada que tivemos de didática e metodologias de conteúdos foi incipiente, não serviu para nada, 

pois era pouco, dado às pressas e com  quase nenhuma relação com os conteúdos específicos 

que víamos nas outras disciplinas, saberes que não percebíamos nenhuma relação pelo fato dos 

próprios professores não demonstrarem conexões entre eles, disso resulta um produto: 

professores limitados frente às inúmeras problemáticas de sala de aula, ou pior, que nem 

percebem os problemas, como vimos em nossas observações, alheios a seus próprios problemas 

(YANN, FLASH – RE).  A apreciação  de processos formativos docentes consentiu-nos entender 

que eles estão sob bases de um modelo alienante de formação de professores e, portanto,  muito 

diste do intento de propiciar novas formações psíquicas no sujeito. Essa situação não condiz com 

sua condição de humano na perspectiva da teoria histórico cultural. 

Ficou evidente a preocupação demonstrada pelos professores em formação, durante o 

curso por eles realizado, no que tange à separação entre conhecimentos disciplinares e 



 

pedagógicos. Essa afirmação se justifica pelo fato de terem percebido, tanto no período de 

observação quanto naquele em que desenvolveram suas atividades na escola-campo, que esses 

conhecimentos são absolutamente interdependentes, embora partam de necessidades distintas, 

possuam características próprias e seus componentes assumam funções distintas. 

A esse respeito destacamos o seguinte flash: ―tipo assim só saber matemática não 

adianta, somos prova disso, mais só saber maneiras de ensinar também não adianta, lembra 

como tivemos de estudar juros compostos para as primeiras atividades, e sabíamos estruturar as 

atividades de acordo com a AOE, mas tivemos que ralar para estudar o conteúdo. Então tem 

que saber os dois, ser expert só num, não vai adiantar, só funciona a dupla (GABRIELA, 7F).  

Os vestígios do desenvolvimento não são individuais, mais sim coletivos, tal como 

denotam os flashes: “é porque não se ensina o que não se sabe” (JOEL, 8F). “então tem é que 

saber os dois: o que e o como ensinar” (BRUNA, 9F). “aqui na faculdade só se preocupa com o 

primeiro, o negocio aqui é conteúdo, conteúdo e mais conteúdo, só isso, pelos menos até agora 

nunca se preocuparam em como os conteúdos que aprendemos aqui iam nos ajudar nas nossas 

necessidades de professores” (YANN, 10F). “tipo assim, vocês aprendam o conteúdo de 

matemática que o jeito de ensinar vão aprender quando forem professores” (GABRIELA, 11F). 

“ e como as coisas não são bem assim, aí dá no que dá né, umas aulas que a atividade principal 

do professor que é o ensino não se realiza.” (VANUSA, 12F). “não está sendo professor, porque 

professor tem que ensinar conteúdos de escola, como a gente chama mesmo, conhecimento 

cientifico, mais pronto na caixinha não funciona, o menino tem que manusear esse 

conhecimento, acreditar que é capaz de produzi-lo” (ALINE, 13F). Para que a superação dessa 

dicotomia anunciada pelos professores em formação entre os conhecimentos disciplinar e 

pedagógico seja efetuada, devemos insistir no fato de reconhecermos a unidade (não a 

identidade) e a diferença  (não a completa diversidade ) da supremacia  de ambos na constituição 

de uma atividade pedagógica que vise ―satisfazer necessidades formativas por meio do 

desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos tendo por base os conteúdos escolares‖ 

(LIBÂNEO; FREITAS, 2013, p. 345). Isto significa dizer que, com base em nossa concepção 

teórica, 

os conhecimentos a ser aprendidos pelos estudantes estão relacionados aos processos de 

sua atividade e no cumprimento dos sistemas de ações que envolvem essa atividade. 

Então, a aprendizagem dos alunos depende da estrutura de sua atividade cognoscitiva, 

que, por sua vez, está determinada pelos métodos de ensino e seus conteúdos (MELLO; 

CAMPOS, 2013, p. 275). 

 

Mesclar esses conhecimentos no âmbito da formação docente implica o entendimento de 

que o sujeito, na posição de professor, deve proporcionar aos alunos a visão de diversas formas 

do mesmo conteúdo matemático, que atribuam diferentes sentidos e possibilitem outras 



 

interpretações, preferencialmente, que sejam individualmente construídas. Defendemos que o 

professor ofereça condições que possibilitem ao aluno compreender essa ciência para além de 

seus aspectos operacionais, bem como considerar que o conhecimento matemático foi tecido 

sócio-historicamente, portanto, é produção humana (CARAÇA, 1958). Nesse sentido, assim 

revela  Davidov: 

 

Em primeiro lugar, sem reproduzir em forma especial aquilo que existe na cultura, o 

homem não pode converter-se em ser cultural; em segundo lugar, nas bases da cultura 

se encontra a amplíssima experiência de atividade criadora das pessoas com referências 

á realidade; em terceiro lugar, a reprodução pelo individuo humano das capacidades 

criadoras – que mais tarde poderá desenvolver em sua vida concreta – aportando algo 

novo á experiência criadora da humanidade (DAVIDOV, 1983, p. 56). 

 

Em consonância com o exposto, ousamos afirmar que o ensino e a aprendizagem de 

matemática dependem da unidade dos conhecimentos disciplinares e pedagógicos. Com esse 

entendimento não podemos perder de vista que o ensino é uma construção social, produzida em 

determinado momento histórico. Logo, os professores em atividades de ensino devem dialogar 

com todas as vozes e constituir um espaço fecundo para que os sujeitos tenham condições de 

criar, recriar e produzir novos conhecimentos e não apenas ocupar o lugar de meros repetidores 

de um determinado saber. A esse respeito assim declara Aline nesse flash: “Os que estão 

começando agora como nós não possuem o domínio de conteúdo, o nosso conhecimento 

especifico de matemático ainda não tá cem por cento, mais nos podemos ter outros tipos de 

conhecimentos, porque só saber o conteúdo não é tudo, tem que saber maneiras de ensinar, isso 

é importante para que eles parem de fazer somente tarefas do tipo siga o modelo, tudo igual ao 

outro, e quando dava um diferente ninguém dava conta de fazer, mais da forma como 

organizamos nossas atividades tenho certeza que cada grupo vai construir uma casa diferente e 

não terão dificuldade para calcular o seu perímetro e área” (ALINE, 6F).  

Na última cena deste episódio discutimos as evidências dos sujeitos sobre mais uma das 

relações por nós destacadas como essenciais para o exercício de uma prática docente que tenha 

por base o ensino desenvolvimental. 

 

5.3.1.3 Cena 3 - Díade teoria-prática: importante relação na existência da práxis docente 

Localização e cenário de efetivação da Cena 3 – Esta cena é recorte do encontro vigésimo 

nono do experimento formativo. Nesse período nos encontrávamos no segundo dia de 

desenvolvimento do segundo CAEPI. A cena em questão foi realizada numa aula de estágio na 

Universidade.  O cenário se compõe pelas  discussões dos professores em formação acerca das 



 

interconexões existentes entre as atividades empreendidas por eles na escola-campo e as 

atividades realizadas nas aulas de estágio.  Os flashes são partes dessas discussões como 

também trechos dos seus respectivos resumos expandidos.  A abertura da cena se dá com um 

dos professores em formação tecendo um comentário sobre as atividades daquele dia. 

Transcrições da Cena 1  

1-- VANUSA nossa como foi difícil organizar as ideias dessa segunda atividade, mais valeu a 

pena, mais acho que termos optado pela historia virtual, fez toda a diferença, até mesmo no 

trabalho, porque nossa deu muito mais trabalho que a primeira, oh se deu. 

2-- VANUSA mais tudo bem porque sem planejamento não se chega a lugar nenhum não se 

chega ao seu objetivo principal. 

3-- ALINE eu discordo da Vanusa, sem planejamento a gente também chega só que pode 

chegar de uma forma mais difícil,  porque no planejamento você tem tudo estruturado então eu 

acho que quando planejamos,  nos organizamos  para se alcançar  um objetivo mais facilmente, 

com menos surpresas. 

4-- MM vocês ao longo do experimento formativo já criaram até um consenso sobre a 

importância do planejamento, e aí pergunto pra vocês, o planejamento é realmente muito 

importante no desenvolvimento de uma práxis docente que conduza os alunos ao 

desenvolvimento, como também vocês já estão conscientes da existência da grande relação 

entre o ensino e a aprendizagem, mas além disso o que mais vocês destacam como essencial e 

que a vocês não era ofertado em sua formação e que agora foi-lhes oferecido? 

5-- ALINE outra coisa que chamou nossa atenção em nosso processo de aprender a ser 

professor foi o fato de estudarmos as teorias, deixa eu explicar melhor: é o fato da gente 

perceber que quando estava  lendo os textos teóricos a gente estava num momento de 

preparação pra ser professor também e nunca tínhamos percebido que se podia aprender a ser 

professor com teoria, mais de nada adianta ler e estudar essas teorias ou até mesmo cria-las 

como fez o prof. Ori com a AOE se não servir pra mudar, melhorar a prática. 

6-- VIVIAN quando a Vanusa encontrou nosso erro na historia do Xinavane, ela fez isso 

baseada na  teoria que tínhamos estudado sobre qual era o objetivo da situação desencadeadora 

na AOE, então ela sabia por causa da teoria que aquela historia daquele jeito não ia nos ajudar 

na prática da sala de aula. 

7--  VANUSA  só que naquela época vocês não pensaram assim e quase me bateram. 

8-- JOEL e nem você percebeu que estava defendendo sua ideia baseada na teoria da AOE. 

9-- MM o que inquietava a Vanusa mesmo sem ela saber era uma base teórica que estava lá 

presente no plano interior de suas ações, ou seja, existia uma teoria que estava sustentando a 

nossa prática. 

10- MM então a práxis docente não é composta apenas de uma parte pratica como vocês 

pensavam no início e isso reflete na forma como tem se pensado o estágio, ou seja, basta 

colocar o indivíduo para dar aula que com o tempo ele vai aprender. 

11 – BRUNA até agora quase no fim do curso, por sinal nem imaginávamos que tinha teoria 

que podia ajudar a dar aula, afinal o negócio era só ir lá observar e repetir a prática. 

12- BRUNA  e agora às vezes fico na dúvida se o que fazemos lá nas aulas de estágio e a teoria 

do que fazemos aqui no colégio ou se quando estamos lá na verdade e a prática, a nossa 

prática, isso se confunde. 

13- LUCIANA e porque pra nós ainda é novo então não tá muito claro qual e qual. 

14-YANN sobre isso acho que o que fazemos aqui e lá na escola e um pouco das duas, como 

também tem um pouco nas duas no tipo de professor que queremos ser, mais aqui e só 

professor teórico e lá na escola só professor prático, igual tinha dentista prático sem diploma. 

15- ALINE depois de observarmos as aulas na escola-campo e compararmos com as daqui, da 



 

universidade, fica claro a diferença: as de lá só tem a prática e as daqui só tem a teoria. Então é 

outro desafio pra nos. Como planejar atividades com as duas, teoria e prática? Acho que a 

estrutura da AOE da conta disso, mais temos que ficar atentos pra não valorizar nem uma, nem 

outra. 

 

 

Nosso propósito foi o de que este experimento formativo servisse como meio efetivo para 

compreendermos o processo de aprendizagem da docência dos sujeitos envolvidos, tendo o 

planejamento como o próprio organizador da atividade pedagógica. Para tanto oferecemos o 

máximo de oportunidades a fim de que se engajassem nas mais variadas atividades que lhes 

permitissem a realização de ações formativas que também os conduzissem ao seu 

desenvolvimento. Aos poucos nos perguntávamos: como essas novas atividades que passaram a 

fazer parte do trabalho de aprender a ser professor se tornariam parte de suas atividades 

pedagógicas? Como essas novas atividades iriam produzir novas relações com o ambiente 

escolar, além de uma nova organização do próprio comportamento? De que forma essas novas 

atividades iam lhes dar condições de fazerem seus próprios questionamentos?  A esse respeito, 

Aline (15F) assim se declara nesse flash: “ depois de observarmos as aulas na escola-campo e 

compararmos com as daqui, da universidade, fica claro a diferença: as de lá só tem a prática e 

as daqui só tem a teoria. Então é outro desafio pra nos. Como planejar atividades com as duas, 

teoria e prática? Acho que a estrutura da AOE da conta disso, mais temos que ficar atentos pra 

não valorizar nem um, nem outra.  

 

Diferentemente dessas concepções, a posição aqui assumida na perspectiva da 

abordagem histórico-cultural, é a de que  os professores atuam numa realidade social e 

historicamente construída, portanto, contraditória, que exige  uma apreensão teórica e, 

ao mesmo tempo, prática dessas contradições, a fim de formar um conhecimento sobre a 

natureza e os componentes das práticas de ensino e tomar decisões em relação ao seu 

trabalho (LIBÂNEO, 2014, p. 2). 

 

A teoria apropriada pelo sujeito no decorrer de sua formação inicial não pode sozinha 

garantir uma modificação da práxis. Sublinhamos essa constatação no seguinte flash: ”outra 

coisa que chamou nossa atenção em nosso processo de aprender a ser professor foi o fato de 

estudarmos as teorias, deixa eu explicar melhor: é o fato da gente perceber que quando estava  

lendo os textos teóricos a gente estava num momento de preparação pra ser professor também e 

nunca tínhamos percebido que se podia aprender a ser professor com teoria, mais de nada 

adianta ler e estudar essas teorias ou até mesmo cria-las como fez o prof Ori com a AOE se não 

servir pra mudar, melhorar a prática” (ALINE, 5F). 

 

 [...] prática e teoria caminham juntas, construindo os conhecimentos que o conduzirão 

ao longo de sua vida profissional, que deve ser vista como parte de um projeto social. E, 



 

sendo assim, tem uma componente racionalizante de desejo de antecipação do futuro e 

uma outra existencial, feita de interrogação sobre o sentido de sua evolução individual e 

coletiva (MOURA, 1999, p.8).   

 

Ao longo do desenvolvimento do experimento formativo e, consequentemente, dos 

conjuntos de atividades de ensino na escola-campo, os professores em formação confrontavam  

suas ações cotidianas com as produções teóricas a eles ofertadas coletivamente e que foram se 

tornando produções teóricas individuais. Como resultado passaram a rever as  relações prático-

teóricas às quais tinham compartilhado e, a partir desses fatos,   produziram  novas percepções 

acerca da teoria e da prática de ensinar. Notamos como eles entendem o que foi colocado pelo 

seguinte flash:  “sobre isso acho que o que fazemos aqui e lá na escola e um pouco das duas, 

como também tem um pouco nas duas no tipo de professor que queremos ser, mais aqui e só 

professor teórico e lá na escola só professor prático[...]” (YANN, 14F).  ―Assim, as 

transformações das práticas docentes só se efetivarão se o professor ampliar sua consciência 

sobre a própria prática, a de sala de aula e a da escola como um todo, o que pressupõe os 

conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade‖ (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 13). Devemos, 

portanto, avaliar as situações da prática social de ensinar fazendo uso do conhecimento 

elaborado das ciências como instrumento para compreender e conjecturar a realidade educativa à 

qual pertencemos.  

A questão que envolve a dissociação entre teoria e prática é apenas mais um dos 

problemas pertencentes às licenciaturas, em que também encontramos a falta de unidade entre 

ensino e aprendizagem a separação entre conhecimentos disciplinares e pedagógicos. Os 

currículos formativos evidenciam um rol de dificuldades que, simultaneamente, são transferidas 

para a forma também deficitária em que se encontra a atividade docente. Pudemos observar nos 

flashes a seguir as relações feitas pelos professores em formação sobre os fatos que vivenciavam 

e o que a eles era proporcionado na nova proposta de estágio: “ até agora quase no fim do curso, 

por sinal nem imaginávamos que tinha teoria que podia ajudar a dar aula, afinal o negócio era 

só ir lá observar e repetir a prática (BRUNA, 11F).”  “Relação de teoria com prática não 

existiu em momento algum do curso, isso somente foi possível com a nova proposta de estágio. 

O estágio do 4°ano nos proporcionou vermos que teoria e pratica são inseparáveis, e que essa 

dicotomia precisa ser quebrada nos cursos de licenciaturas, pois percebemos  que a prática é 

consequência da teoria e que muitas vezes a teoria é criada para explicar a prática. Em nosso 

caso faltava as duas. Somente tínhamos mesmo era muito conteúdo para estudar e relação 

nenhuma deles com a atividade docente (ALINE, FLASH – RE)”. 

 



 

 [...] no caso da formação de professores, os cursos nem fundamentam teoricamente a 

atuação do professor, nem torna a prática como referência para a fundamentação teórica. 

Ou seja, carece de teoria e prática. Na verdade, os currículos de formação têm-se 

constituído em um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem qualquer 

explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem. Assim, nem se quer se 

pode denominá-las de teorias, pois são apenas saberes disciplinares em cursos de 

formação, que em geral estão completamente desvinculados do campo de atuação 

profissional dos futuros formandos (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 33). 

 

A concepção teórica adotada permite que percebamos a prática como atividade objetiva, 

cujo objeto é a natureza ou a sociedade composta de sujeitos que visam à sua transformação 

(RIBEIRO, 2011). Já a atividade teórica seria a atividade subjetiva que somente existiria no 

campo das percepções, conceitos e hipóteses (MORETTI, 2007). Para considerarmos a práxis 

docente como atividade teórico-prática, é imprescindível destacar a reciprocidade existente entre 

elas. De acordo com Sánchez Vázquez (1977, p. 262), ―[...] a práxis é, na verdade, atividade 

teórico-prática, [...] tem um lado ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, [...] só 

artificialmente, por um processo de abstração, podemos separar; isolar um do outro.‖ O indício 

da compreensão dessa relação dual pode aqui ser pelo seguinte  objetivada no seguinte flash: “ e 

agora às vezes fico na dúvida se o que fazemos lá nas aulas de estágio e a teoria do que fazemos 

aqui no colégio ou se quando estamos lá na verdade e a prática, a nossa prática, isso se 

confunde” (BRUNA, 12F). Esse entendimento de práxis como atividade teórica e prática 

simultaneamente carrega decorrências respeitáveis para uma disposição de ensino à qual se 

pretenda formular condições para uma adequada organização do processo de ensino e 

aprendizagem, em 

que  ambas as atividades – de ensino: trabalho do professor; e de estudo; atividade do 

estudante -, embora partam de necessidades distintas, possuem características próprias 

e, portanto, seus componentes assumam funções diferentes, são absolutamente 

interdependentes. Enquanto a atividade do estudante depende da atividade de ensino, 

essa última tem na primeira seu objeto (LONGAREZI; FRANCO, 2013, p. 96). 

 

Para que o processo de aprendizagem da docência aqui referido se efetive e resulte em 

transformações da realidade do ensino de matemática nas escolas, por intermédio do trabalho 

docente dos sujeitos que dele participaram, há que se pensar em outras questões, além das aqui 

anunciadas, por exemplo: como organizar o Estágio Supervisionado de forma que afiance a  

indissociação de teoria e prática, possibilitando ao  futuro professor a apropriação de uma  

efetiva práxis docente transformadora? 

A implementação de uma organização do Estágio Supervisionado nessa perspectiva deve 

estar alicerçada na construção de uma práxis docente comprometida com a transformação social, 

com a humanização dos sujeitos nela envolvidos. Além disso, é necessário  pensar,  construir, 



 

assumir e comprometer-se com uma  educação e um ensino que promovam o  desenvolvimento 

humano.  

As mencionadas atividades deveriam  oportunizar aos licenciandos compreender  o modo 

de organização da sociedade em que  vivem e irão atuar, as possibilidades e dificuldades de 

acesso ao saber pautados no entendimento da escola como espaço de inclusão. Teriam 

compromisso claro com a socialização do conhecimento organizado e acumulado historicamente 

pelos homens, através do trabalho. Portanto, alicerçar um processo formativo  com base numa 

perspectiva de unicidade teórico-prática implica perpassar por todas essas possibilidades e 

dificuldades.  

O episódio seguinte demonstra que os professores em formação suplantaram as 

dificuldades, prenderam-se ás possibilidades e se permitiram dar corpo às palavras discutidas ao 

longo do experimento. Esse movimento  se materializou nas ações que das aulas na escola-

campo, das quais se escolheu uma para compor a única cena desse episódio. 

 

5.3.2 Episódio 2 - A corporeificação da práxis: o delineamento de uma educação 

humanizadora 

Na sociedade e realidade educativas vigentes temos assistido a um empobrecimento da 

capacidade de humanização. Mesmo a instituição social que tem a função de possibilitar a 

apropriação de  conhecimentos – a escola - tem fracassado em seu objetivo, ficando à mercê de 

teorias que desvalorizam o trabalho docente, conforme assinala Facci (2004),  e colocam a 

prática como manancial de reflexão, em detrimento do conteúdo. Trabalhar na contramão deste 

processo, como fizemos ao longo de nossa proposta de estágio supervisionado, não foi tarefa 

simples.  Porém, exatamente por não sê-la,  é maior sua relevância em razão do momento que 

vivemos nas escolas de nosso país. Temos presenciado o ―fim da teoria, priorizando a eficiência 

e a construção de um terreno consensual que toma por base a experiência imediata; e nessa 

utopia praticista basta o know-how e a teoria é considerada perda de tempo [...]‖ (MORAES, 

2003, p. 153).  

O que propúnhamos era exatamente o contrário: afirmar a necessidade de conceitos 

científicos para o desenvolvimento da aprendizagem da docência, conduzindo os docentes em 

formação a um consequente desenvolvimento psicológico. Ao longo do caminho 

questionávamos se nossas licenciaturas, quando se limitam ao conhecimento cotidiano,  

contribuem verdadeiramente para o processo de humanização  desses sujeitos em seu processo 

formativo e, por conseguinte, de seus alunos quando forem professores? 



 

 Verificamos a necessidade de enfatizar, no trabalho de ensino-aprendizagem da docência 

realizado, a importância dos conhecimentos  científicos e da própria práxis educativa de modo a 

assegurar a realização da genericidade humana.  Em nossas atividades formativas docentes, ao 

abraçar essa base teórica eleita e, diante das ideias de Vigotski (1989) que assegura serem os 

humanos instituídos pela sociedade à qual pertencem, perguntamo-nos: como romper com uma 

visão dicotômica entre ensino e aprendizagem, conhecimentos disciplinares e pedagógicos, 

teoria e prática, para delinearmos uma práxis docente humanizadora?  

No intuito de conseguir respostas, criamos um processo cheio de possibilidades para que 

os professores em formação dessem vida a este projeto de construção de outra forma de se 

propiciar a aprendizagem da docência. A única cena escolhida para este episódio foi 

propositadamente recortada de uma das várias aulas realizadas por eles na escola-campo. 

Fizemos isto por acreditar que não haveria melhor ocasião para apreender como a teoria 

sustentaria e orientaria as ações pedagógicas. 

 

5.3.2.1 Cena 1 -  Os sujeitos em ação: uma aula na escola-campo   

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – Esta cena se afasta um pouco do padrão de 

localização e cenário das demais não sendo parte de nenhum dos encontros do experimento 

formativo. Ela se encontra em desenvolvimento no segundo CAEPI. É uma das aulas efetuadas 

pelos professores em formação na escola-campo, mais especificadamente a quinta. Possui 

como cenário as articulações tecidas por eles acerca das aulas anteriores desse CAEPI. A cena 

inicia quando um dos professores em formação começa o dia de atividades no segundo ano B, 

uma das salas de efetivação da proposta. 

Transcrições da Cena 1  

1--  JOEL Bom dia segundo ano, esse é o segundo B, não é isso? 

2-- VIVIAN olá, aqui estamos nos mais um dia para dar continuidade às nossas atividades de 

ensino, que vocês já viram que é como chamamos tudo que fazemos aqui com vocês.  

3-- GABRIELA tipo assim oh, pra nós é atividade de ensino e pra vocês é atividade de 

aprendizagem, uma coisa só  no mesmo momento, ocupa papéis diferentes pra pessoas 

diferentes, é de ensino pra quem ensina, tipo nos, e de aprendizagem pra vocês que aprendem, 

ok. 

4--  BRUNA é o que vamos estudar hoje? Vamos continuar nosso estudo sobre perímetro é 

área, ok. Foi pra isso que nos preparamos, para o estudo de vocês, para que no final desse 

estudo de perímetro e área vocês tenham aprendido, ok. Nosso objetivo é aprendizagem de 

vocês. 

5--  YANN Não queremos que prestem atenção, que aprendam só porque faz parte do nosso 

estágio e porque nossa professora está aqui, queremos que aprendam porque é importante, 

porque vai servir para muitas outras coisas, para aprender outros conteúdos aqui da escola, 

porque pode ser importante para a vida de pessoas que convivem com vocês, porque essa 



 

atividade de estudo de hoje pode servir pra vocês estabelecerem relações com coisas que já 

sabem e com outras que ainda vão aprender. 

6--  VANUSA o que estamos querendo dizer pra vocês é que quando a professora de vocês 

perguntarem: e aí meninos se lembram do conteúdo dado pelos estagiários? Não queremos que 

se lembrem mais ou menos só do nome perímetro e área, mais que saibam usar o que 

aprenderam para continuarem os estudos de outros conteúdos de matemática que vão ter esse 

ano e quem sabe na faculdade, que tenham mesmo conhecimento do assunto, conhecimento 

sobre o conteúdo perímetro e área. 

7-- ALINE então vamos lá pessoal, e o que vamos estudar hoje?   Vamos continuar nosso 

estudo sobre perímetro é área, não é isso.  Foi pra isso que nos preparamos, para o estudo de 

vocês , para que no final desse estudo de perímetro e área vocês tenham aprendido, ok. Nosso 

objetivo é aprendizagem de vocês. E hoje planejamos uma atividade que vai depender que se 

lembrem, da síntese histórica e da história virtual, disseram que gostaram, que aprenderam, 

então devem se lembrar. 

8-- MARILENE todas as partes dependem uma da outra, e não tem bem assim, tipo, aqui 

termina uma parte da atividade e aqui começa a outra, e tudo junto, vocês precisam entender o 

movimento da historia para surgir um conceito, para entenderem a historia virtual ou ao 

contrario, vocês viram que não existe uma sequência, o importante não são as etapas da 

atividade, mas como elas ajudam vocês a aprenderem. 

9-- LUCIANA vocês lembram nas primeiras atividades, as do juros? Então, aquelas nos 

organizamos bem diferente dessa, em outra sequencia, com outras situações, aquela tinha 

historia real, vendemos uma camionete real, preço real, e nessa criamos tudo para vocês, era 

virtual e funcionou naquela e tá dando certo nessa, então não se preocupem com etapas, isso 

nesse modelo de ensino nosso, não existe, não é importante. 

10-- GABRIELA Então vamos lá  pessoal, vamos continuar nosso estudo e pra isso vamos 

relembrar da nossa historia virtual, afinal queríamos que vissem que os conteúdos, os conceitos 

matemáticos não surgem do nada, ao contrário, são produto do movimento histórico do 

homem, e em nossa história ―A missão de Xinavane‖, queríamos recriar com vocês, em vocês 

essa necessidade de recriar esses conceitos. E hoje vamos partir disso para que vocês agora que 

a Terra está devastada e que se agruparam em ―famílias‖ construam suas moradias, de acordo 

com as necessidades de cada família, vamos sentem-se no chão, com as suas respectivas 

famílias, hoje vamos construir. 

11—VIVIAN Vocês acham que com o passar do tempo toda vez que tinham que medir os 

terrenos para ser feito a cobrança de impostos pelo faraó, toda vez que se trocava os cobradores 

de impostos o processo de compreensão de como era feito isso, recomeçava do zero? Lógico 

que não. Uns iam ensinando aos outros e o processo ia se desenvolvendo, até que chegou como 

fazemos hoje. E como se fosse uma herança, só que de todo mundo, de todos os seres 

humanos. O que estamos ensinando pra vocês perímetro e área, faz parte da história humana e 

por isso é importante que aprendam, porque no futuro serão vocês os responsáveis a ensinar 

isso aos outros. Assim como vão usar o que já sabiam, o que aprenderam com a gente, pra 

construírem suas casas hoje, como falou a Gabi. Vamos lá, fiquem onde quiserem. Pode ser 

nas carteiras ou no chão, tudo bem. 

 

Quando propusemos que os professores em formação desenvolvessem o primeiro e o 

segundo CAEPI, não queríamos que eles apenas planejassem um conjunto de atividades 

quaisquer, mas que desenvolvessem ―[...] atividades de ensino como um modo de realização 

escolar‖ (MOURA et al, 2010, p. 82). Foi este modo verdadeiramente factível que resolvermos 

―apreender‖ na  análise dos flashes constituintes desta cena. Esta foi uma apreciação mais que 



 

necessária para que todos saibam do que estamos falando, o que procuramos: indícios que 

comprovem a real apropriação pelos professores em formação de um modo de exercerem sua 

práxis docente capaz de conduzi-los e, consequentemente, a seus alunos a um processo de 

humanização. 

Sendo o ensino  uma forma relevante de desenvolvimento humano, a tarefa do professor é 

organizar atividades que conduzam a esse fim. Ocorre que, para alcançar essa finalidade, a 

atividade de ensino deve ser planejada de modo a contemplar o pressuposto davidoviano, isto é,   

nesse tipo de  atividade o conhecimento teórico deve ser tomado como objeto a ser transformado 

com base em associações abstratas, de modo que sua essência possa ser apreendida e 

proclamada,  tornando-se concreta para o aluno (MOURA et al, 2010). 

 Para organizarem as atividades de ensino que faziam parte dos CAEPI desenvolvidos,  os 

professores em formação se depararam com uma forma dual de organização da prática 

pedagógica. No entanto se dispuseram a alinhar as dicotomias existentes. Segundo MOURA et 

al, (2010),  em momentos de reflexão teórica e ação prática o sujeito se torna professor, por meio 

de seu trabalho docente. Ou seja,  em atividade de ensino  eles se constituíram como tal. 

A compreensão dessa constituição pode ser observada nesses flashes: “ olá, aqui estamos 

nos mais um dia para dar continuidade às nossas atividades de ensino, que vocês já viram que é 

como chamamos tudo que fazemos aqui com vocês (VIVIAN, 2F). “ tipo assim oh, pra nós é 

atividade de ensino e pra vocês é atividade de aprendizagem, uma coisa só  no mesmo momento, 

ocupa papéis diferentes pra pessoas diferentes, é de ensino pra quem ensina, tipo nos, e de 

aprendizagem pra vocês que aprendem, ok (GABRIELA, 3F). Estava claro a eles que o objetivo 

da atividade de ensino docente era desenvolver no aluno a atividade de aprendizagem, sendo 

ambas importantes. Isto requer que, ―no processo de ensino, o objeto a ser ensinado seja 

compreendido pelos estudantes como objeto de aprendizagem‖ (MOURA et al, 2010, p. 92). 

Logo, denota que na concepção teórica por nós escolhida, ―os conhecimentos teóricos são ao 

mesmo tempo objeto e necessidade na atividade de aprendizagem‖ (MOURA et al, 2010, p. 92). 

Assim, ao aceitarem organizar suas atividades pedagógicas respaldadas na estrutura da 

AOE, os professores em formação demonstraram estar cientes da necessidade de ―organizar o 

ensino, de modo que o processo educativo escolar se constitua como atividade para o professor e 

para o aluno. Para o aluno como estudo, para o professor como trabalho‖ (MOURA et al, 2010, 

p. 96). 

 Se observarmos o desenvolvimento completo das atividades que compõem o primeiro e 

segundo CAEPI (anexos), é possível perceber que eles mantêm a estrutura da AOE proposta por 

Moura (síntese histórica, situação desencadeadora da aprendizagem, síntese coletiva) e, 



 

consequentemente, a estrutura de atividade definida por Leontiev, pois preservam seus elementos 

principais, como: necessidade, motivo, objetivos, ações e operações.  

Todavia, queremos esclarecer que esse afastamento da atividade de ensino da atividade 

de aprendizagem serve apenas a fins de esclarecimento didático: ―uma coisa só no mesmo 

momento, (...), é de ensino pra quem ensina, tipo nos, e de aprendizagem pra vocês que 

aprendem, ok” (GABRIELA, 3F).  Para que se consolidem, o motivo de ambas deve afinar-se. 

Este se realiza na apropriação dos conhecimentos teóricos,  necessidade e objeto para  aluno e 

professor. Para o professor, fazer com que os alunos tenham necessidade do conhecimento 

teórico  e que se apropriem deles. Para o aluno, consiste na apropriação deste objeto (MOURA et 

al, 2010). De conformidade com esse autor: 

 

A natureza particular da atividade de ensino, que é a máxima sofisticação humana 

inventada para possibilitar a inclusão dos novos membros de um agrupamento social em 

seu coletivo, dará a dimensão da responsabilidade dos que fazem a escola como espaço 

de aprendizagem e apropriação da cultura humana elaborada, bem como do modo de 

prover os indivíduos, metodologicamente, de formas de apropriação e criação de 

ferramentas simbólicas para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades 

(MOURA, et al,2010, p. 82). 

A seguir apresentamos mais um flash: “Não queremos que prestem atenção, que 

aprendam só porque faz parte do nosso estágio e porque nossa professora está aqui, queremos 

que aprendam porque é importante, porque vai servir para muitas outras coisas, para aprender 

outros conteúdos aqui da escola, porque pode ser importante para a vida de pessoas que 

convivem com vocês, porque essa atividade de estudo de hoje pode servir pra vocês 

estabelecerem relações com coisas que já sabem e com outras que ainda vão aprender” (YANN, 

5F). Nesse flash temos a demonstração clara de que os professores em formação não se 

prestavam a uma prática docente alienada, que é quando a ―atividade deixa de ter um motivo 

próprio e passa a se realizar por motivos alheios, convertendo-se numa ação estranha aos 

motivos formadores de sentido, reduzida aos motivos-estímulos‖ (DELARI JUNIOR, 2013, p. 

22). Ao contrário, exerciam uma práxis que permitia com que eles e os alunos pudessem ter a ―a 

apropriação do patrimônio cultural da humanidade, que ocorre mediante a comunicação social, 

não de forma reprodutiva e passiva, mas num conjunto de atividades, [...] atividades orientadas‖ 

(DELARI JUNIOR, 2013, p. 29). Em nosso caso essas atividades tinham nome e sobrenome: 

eram as atividades orientadoras de ensino, na qual cada elemento tinha seu correspondente para 

que o ensino e a aprendizagem fossem entendidos como uma única atividade: ―[...]uma coisa só  

no mesmo momento [...]” (GABRIELA, 3F). Para tal concretização, os objetivos das ações 

devem buscar a definição de procedimentos que melhor facilitem a aquisição do conhecimento 

científico em operações que façam uso dos recursos metodológicos próprios ao problema de 

aprendizagem. Desta forma: 



 

 

A AOE, planejada e desenvolvida sobre as bases dos elementos da atividade – 

necessidade, motivos, objetivos, ações e operações-, sendo mediação, conduz ao 

desenvolvimento do psiquismo dos sujeitos que a realizam. O processo de elaboração e 

de concretização da AOE, como mediadoras, na dimensão teórica e prática, da atividade 

do professor e do estudante desencadeia assim: formação do estudante, que, ao ser 

sujeito na atividade de aprendizagem, se apropria do conhecimento teórico [...], 

formação do professor, que tem por objetivo ensinar o estudante e que, entretanto, nas 

discussões coletivas, no movimento dos motivos de sua atividade, das ações, operações  

e reflexões que realiza, aprende a ser professor [...] (MOURA, et al, 2010, p. 108). 

 

Na sequência da aula fica percebível que os professores em formação alicerçavam suas 

ações pedagógicas em concepções de um ensino desenvolvimental. ―Davydov atribui ao ensino 

grande papel no desenvolvimento do aluno, por meio da estruturação de sua atividade de estudo 

e com foco no conhecimento teórico e nas generalizações teóricas‖ (LIBÂNEO; FREITAS, 

2013, p. 329).  Registramos o indício dessa apropriação no flash: “o que estamos querendo dizer 

pra vocês é que quando a professora de vocês perguntarem: e aí meninos se lembram do 

conteúdo dado pelos estagiários? Não queremos que se lembrem mais ou menos só do nome 

perímetro e área, mais que saibam usar o que aprenderam para continuarem os estudos de 

outros conteúdos de matemática que vão ter esse ano e quem sabe na faculdade né, que tenham 

mesmo conhecimento do assunto, conhecimento sobre o conteúdo perímetro e área.”  (VANUSA, 

6F). Nesse instante demonstram fundamentar suas ações na ideia de que ―a base do 

desenvolvimento intelectual é o conteúdo dos conteúdos assimilados‖ (DAVYDOV, 1988a,p. 

19).  

Para que tal tipo de ensino se realizasse - o ―desenvolvimental‖ -, os professores em 

formação conduziram a aula  sem a presença do espontaneísmo, de forma que fica perceptível a 

organização intencional de suas ações. Isto se comprova em outro flash: “então vamos lá 

pessoal, e o que vamos estudar hoje? Ham.  Vamos continuar nosso estudo sobre perímetro é 

área, não é isso.  Foi pra isso que nos preparamos, para o estudo de vocês , para que no final 

desse estudo de perímetro e área vocês tenham aprendido, ok. Nosso objetivo é a  aprendizagem 

de vocês. E hoje planejamos uma atividade que vai depender que se lembrem, da síntese 

histórica e da história virtual, disseram que gostaram, que aprenderam, então devem se 

lembrar.” (ALINE, 7F). Segundo Itelson (1979, p.220) 

 

 [...] o desenvolvimento multilateral e uniforme do aluno, não são possíveis mediante 

somente a aprendizagem incidental baseada na atividade vital, natural. Para isso, faz 

falta uma atividade especial, cuja finalidade básica  é a própria aprendizagem. Essa 

atividade especifica do homem, que tem como fim direto a aprendizagem, se chama 

estudo. 

 



 

Ao demonstrarem apreensão teórico-metodológica da proposta que desenvolviam, os 

professores em formação  amparam-se na unicidade lógico-histórica para o ensino dos conteúdos 

de perímetro e área, que eram os conteúdos matemáticos a serem ensinados no segundo CAEPI. 

Isto comprovava que eles tinham percebido a necessidade de evidenciar o movimento histórico 

do conceito no processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar. Ademais 

evidenciavam saber que isto deveria ser feito não apenas como um recorte aleatório da história 

da matemática. Consideravam  também a dimensão lógico-histórica, naquele momento, como 

uma das formas de se perceber todo o processo sociocultural do conceito. Esta é uma maneira de 

apreensão de parte da história humana, em que indivíduos, perante necessidades objetivas, 

criaram soluções.  

Da forma como a aula se desenvolvia era percebível que tinham feito surgir situações em 

que ―[...] o material de estudo adquire um propósito orientado para a aprendizagem, pois há uma 

intencionalidade de reproduzir atos que outrora levaram pessoas a descobrir e conceituar um 

determinado conhecimento teórico‖ (DAVYDOV, 1999a, p. 126). 

 

Portanto, trabalhar com a unidade lógico-histórica no ensino de matemática constitui-se 

um modo de desenvolver os conhecimentos matemáticos considerando o seu processo 

de produção, ou seja, eles são entendidos, como produto da atividade humana diante das 

necessidades objetivas enfrentadas historicamente (MOURA, et al, 2010, p. 136). 

 

Conforme Moura et al, (2010, p. 27), é ―nessa perspectiva que a educação se torna o 

processo de transmissão e assimilação da cultura produzida historicamente, sendo por meio dela 

que os indivíduos humanizam-se, herdam a cultura da humanidade.‖ De acordo com a visão que 

se desenrola no processo, os indícios assim se mostram:  "Vocês acham que com o passar do 

tempo toda vez que tinham que medir os terrenos para ser feito a cobrança de impostos pelo 

faraó, toda vez que se trocava os cobradores de impostos o processo de compreensão de como 

era feito isso, recomeçava do zero? Lógico que não. Uns iam ensinando aos outros e o processo 

ia se desenvolvendo, até que chegou como fazemos hoje. E como se fosse uma herança, só que 

de todo mundo, de todos os seres humanos. O que estamos ensinando pra vocês perímetro e 

área, faz parte da história humana e por isso é importante que aprendam, porque no futuro 

serão vocês os responsáveis a ensinar isso aos outros. Assim como vão usar o que já sabiam, o 

que aprenderam com a gente, pra construírem suas casas hoje [...] (VIVIAN, 11F). Seria nessa 

perspectiva: 

A função da educação escolar, criada para difundir o conhecimento cientifico, a de 

proporcionar a compreensão do significado de seus conceitos. Tal objetivo implica criar 

condições para que as gerações  posteriores compreendam a necessidade humana que 

gerou a criação do conceito, bem como seu processo de desenvolvimento. Com isso, o 

estudante se apropria dos conceitos e compreende que é herdeiro do conhecimento 

desenvolvido pelas gerações precedentes (MOURA, et al, 2010, p. 66). 



 

 

Ao bancar o uso da AOE como base estrutural metodológica e teórica das atividades de 

ensino que seriam planejadas e desenvolvidas pelos professores em formação, nós o fazíamos 

por acreditarmos que ―há uma dependência interna entre o desenvolvimento do psiquismo e os 

sistemas educativos; e, ao mesmo tempo, uma profunda influência do ensino na formação das 

pessoas. [...] ‖ (DELARI JUNIOR, 2013, p. 19). 

Portanto,  as atividades de ensino realizadas no movimento de transformação da realidade 

objetiva surgiram  de uma necessidade e, para isso, reivindicaram a obtenção de informações 

sobre o objeto (período de observação realizado pelos professores em formação). Isto determinou 

a formulação do processo de planejamento e desenvolvimento dos CAEPI tomando por base as 

decisões acerca das ações a serem realizadas no movimento de atuação em um contexto 

específico – o estágio supervisionado. 

A transformação dos indivíduos envolvidos seria por nós compreendida como um dos 

produtos da atividade pedagógica realizada e deve ser entendida na concepção dialética como  

promotora de modificações nas circunstâncias e  no próprio indivíduo,  concomitantemente. A 

organização do ensino que possibilitou a criação de condições adequadas para que ocorresse a 

aprendizagem dos professores em formação visou, preponderante,  que a finalidade da atividade 

pedagógica se objetivasse no processo de ensino e aprendizagem. A objetivação da relação entre 

o motivo e o objetivo da atividade pedagógica por meio das ações e operações realizadas pelo 

professor e pelo aluno é tida, de acordo com nosso enfoque teórico,  como a atividade orientada 

para o ensino e a aprendizagem, nosso foco desde o princípio. 

Acreditamos que a forma como se organizou o ensino destacou uma das funções sociais 

prioritárias da escola, qual seja,  consentir que as novas gerações se apropriem das ―capacidades 

formadas sócio-historicamente e objetivadas na cultura material e espiritual‖ (DAVIDOV, 1983,  

p.55). Assim sendo, compreendemos que  a aprendizagem pode ser a desencadeadora do 

desenvolvimento. Para nós significa que a AOE  representada pelos CAEPI, ao se apresentar 

como mediadora do processo de ensino e aprendizagem, da relação dual entre teoria e prática e 

da necessária unicidade entre conhecimentos disciplinares e pedagógicos  objetivou-se, à medida 

que favoreceu a apropriação do planejamento como organizador da atividade pedagógica de 

professores em processo de aprendizagem de suas docências.   

Os sinais da transformação das concepções dos professores em formação em consonância 

como o objetivo dessa unidade e a relação desta com as ações tomadas pela pesquisadora e seu 

respectivo reflexo no desenvolvimento dos CAEPI, podem ser notados no quadro 15. 

 



 

AÇÕES 

FORMA 

DORAS 

DESENVOL

VIMENTO 

DO CAEPI 

FLASHES INDICATIVOS DA TRANSFORMAÇÃO DAS AÇÕES FORMADORAS 

EM AÇÕES PEDAGÓGICAS 

Recorte de 

trechos já 

gravados do 

experimento 

formativo para 

que ao 

assistirem 

pudessem 

perceber a 

precisão de 

unidade entre: 

ensino e 

aprendizagem;  

os tipos de 

conhecimentos 

necessários à 

docência e a 

relevância da 

díade teoria-

prática na 

práxis docente 

Essa ação 

formadora 

permitiu que 

ao longo do 

primeiro e 

segundo 

CAEPI os 

professores 

em formação 

continuassem 

(pre) 

ocupados  em 

manter 

características 

de ―unidade‖ 

no modelo de 

práxis docente 

que 

desenvolviam. 

VANUSA passei toda a minha vida de aluna pensando assim: uma boa aula de matemática 

só depende de uma coisa, que o professor saiba matemática, isso para mim era sinônimo de 

de qualidade. 

ALINE sabe escuto muito aqui dos professores: eh quando forem professores tem que 

fazer diferente, dar umas aulas mais interessantes, que hoje chamamos de aulas que criem 

neles necessidades e motivos, mais hoje penso, isso só vai ser possível, só vamos dar conta 

de fazer um  ensino que permita que eles aprendam e aí se desenvolvam se nós também 

tivermos um ensino assim. 

BRUNA porque veja agora, se estamos preocupados em organizar atividades que ensinem 

de verdade, ou seja, que eles aprendam e porque tivemos isso primeiro, vivemos isso 

primeiro. 

VANUSA e hoje nas aulas tivemos a certeza de que isso funciona e é super ligado, assim, 

deixa eu tentar explicar, o que a gente planeja pra ensinar, como queremos ensinar, o jeito 

de  organizar o ensino, tem tudo a ver com o jeito deles aprenderem, e quase como se fosse 

uma coisa só, [...] 

 GABRIELA  tipo assim só saber matemática não adianta, somos prova disso, mais só 

saber maneiras de ensinar também não adianta, lembra como tivemos de estudar juros 

compostos para as primeiras atividades, e sabíamos estruturar as atividades de acordo com 

a AOE, mas tivemos que ralar para estudar o conteúdo. Então tem que saber os dois, [...] 

BRUNA então tem é que saber os dois: o que e o como ensinar. 

YANN aqui na faculdade só se preocupa com [...] conteúdo, [...] até agora nunca se 

preocuparam em como os conteúdos que aprendemos aqui iam nos ajudar nas nossas 

necessidades de professores. 

 GABRIELA tipo assim, vocês aprendam o conteúdo de matemática que o jeito de ensinar 

vão aprender quando forem professores. 

ALINE depois de observarmos as aulas na escola-campo e compararmos com as daqui, da 

universidade, fica claro a diferença: as de lá só tem a prática e as daqui só tem a teoria. 

Então é outro desafio pra nos. Como planejar atividades com as duas, teoria e prática? 

Acho que a estrutura da AOE da conta disso, mais temos que ficar atentos pra não valorizar 

nem uma, nem outra. 

VIVIAN [...] Uns iam ensinando aos outros e o processo ia se desenvolvendo, até que 

chegou como fazemos hoje. E como se fosse uma herança, só que de todo mundo, de todos 

os seres humanos. O que estamos ensinando pra vocês perímetro e área, faz parte da 

história humana e por isso é importante que aprendam, porque no futuro serão vocês os 

responsáveis a ensinar isso aos outros.  

TIAGO saber matemática ajuda a gente a se sentir gente, se sentir humano, sabe porque 

pessoal? Por que matemática é coisa criada pelo ser humano e pra ele. E planejamos nossas 

atividades com esse objetivo  também , além lógico que aprendessem esse conteúdo de 

perímetro e área. 

VIVIAN na proposta de estágio desse ano tivemos a oportunidade de viver uma 

experiência diferente com o objetivo de aprender a ser professor, uma experiência que não 

estava pronta, não tinha modelo, mais tinha possibilidade de construirmos um caminho de 

nos tornarmos professores. (RE) 

 

O incentivo da 

formadora ao 

grupo de 

professores em 

formação, em 

relação ao fato 

da credibilidade 

da realização de 

uma práxis 

docente que 

congregasse os 

atributos de 

práxis docente 

humanizadora. 

Durante as 

regências que 

envolviam o 

desenvolvime

nto do 

segundo 

CAEPI,  

foram capazes 

de dar  

indícios que 

teriam 

compreendido 

que o estágio 

seria muito 

mais que 

espaço de 

treinamento 

de técnicas, 

mas sim, 

ambiente de 

possibilidade 

de construção 

de 

conhecimento. 
Quadro 15: Quadro-síntese: das relações do binômio ação formadora-desenvolvimento do CAEPI e os flashes indicativos dos sinais da 

transformação do sujeito no interior da Terceira Unidade de Análise. 

 

A Figura 7 demonstra o percurso das situações discutidas ao longo desta unidade. Ela 

confirma o movimento dos professores em formação no momento em que se tornam possuidores 

do entendimento, durante o estágio, das relações necessárias à constituição da práxis docente (1), 

até os indícios dessa assunção (7) que se corporifica numa aula na escola-campo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                      Figura 7: Representação do movimento dos sujeitos no interior da terceira unidade 
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O processo de aprendizagem da docência que tem o estágio supervisionado como lócus e 

o planejamento compartilhado de ações pedagógicas como o próprio organizador do ensino de 

matemática constituiu o objeto central de nossas investigações. Sobre esse processo nos 

debruçamos neste momento de síntese. Nosso interesse consistiu em averiguar as peculiaridades 

do pensamento teórico que se desenvolvem ou podem se desenvolver pela apropriação das 

atividades humano-genéricas. Estas, por sua vez, estão relacionadas a elaboração, reelaboração e 

desenvolvimento dos CAEPI com o propósito de desencadear o desenvolvimento do ensino e a 

aprendizagem da matemática escolar. Nosso foco neste estudo incide na área de conhecimento 

específico, a matemática, como também na necessidade de instituir um objeto concreto para 

pesquisarmos o pensamento teórico em geral. 

 A formação do pensamento teórico e o consequente desenvolvimento de ações mentais 

individuais foram usados por nós como possibilidade de compreender a essência de uma dada 

realidade ou fenômeno (neste caso a aprendizagem da docência por um grupo de professores 

durante a realização do estágio supervisionado). Assim, tornaram-se possíveis múltiplas relações 

existentes nesse processo, as quais não são acessíveis por meio da percepção do objeto. Essa 

composição permitiria o aprimoramento da sensibilidade humana e de suas funções psicológicas 

superiores, bem como conduziria à compreensão do objeto que vai do unilateral-abstrato ao 

concreto.  Essa ação se se efetiva pelo fato de o homem não ter mais uma relação objetal 

estabelecida somente em sua utilidade. Em geral, o que ocorre é o oposto; no mundo humano o 

objeto passa a ser tal como ele é em si e para si (MARKUS, 1974). Esse modo de ver a relação 

do homem com o mundo nos possibilitou construir um conhecimento para além da aparência e 

da relação direta ou imediata com o objeto. Viabilizou, igualmente, nova qualidade nas ações 

que pudessem ser corporificadas no trabalho docente realizado pelo grupo de professores em 

formação na escola-campo.  

A finalidade residia em seguir o processo didático de elaboração e concretização de uma 

proposta de ensino da docência específica e conscientemente focada no desenvolvimento de atos 

educativos por parte dos participantes da pesquisa. Desta forma, procuramos avaliar uma 

proposta pedagógica singular para o cumprimento do estágio supervisionado II - quarto ano 

licenciatura em matemática - de uma universidade pública do Estado de Goiás. 

Os resultados de nossas análises apontaram para a existência de um modo geral de ação 

docente referendada  na teoria histórico-cultural e seus desdobramentos.  



 

Reiteramos que o modo geral de organização do ensino que implique a formação do 

pensamento teórico e de ações mentais individuais não começa nem finda no escopo desta 

pesquisa. Assumimos dialeticamente uma aproximação primeira com as possibilidades 

educativo-didáticas presentes na teoria histórico-cultural e também como prosseguimento do 

diálogo que se compõe com essa teoria, em especial pelo conceito de AOE desenvolvido por 

Moura.  Para iluminar nossas discussões, demos especial atenção a teóricos como Vigotski, 

Leontiev, Rubtsov, Rubinstein e Davidov. 

Reconhecemos que quaisquer conceitos elaborados por esses autores necessitam ser 

compreendidos em suas múltiplas relações, ou seja, como componentes da totalidade de suas 

obras. Esse posicionamento nos permitiu incluir de modo mais efetivo as potencialidades 

teórico-metodológicas na investigação da organização do ensino.  Cabe distinguir que a inclusão 

dessas potencialidades será em favor da acessibilidade a uma formação docente que conceda, 

sobretudo, conhecimento.  

Pleiteamos um processo de aprendizagem da docência que se vinculasse à explicação de 

como os homens se humanizam. Cremos que uma formação docente que se credencie a realizar 

tal feito tem que estar alicerçada numa proposta de organização de ensino capaz de engendrar 

nos sujeitos partícipes possibilidades de apropriação das condições necessárias ao alcance dessa 

humanização.   

Em nosso experimento formativo, estabelecemos esforços para constituir um processo de 

apropriação de outra forma de organizar a atividade pedagógica. Almejávamos contribuir para 

que os professores em formação desenvolvessem o pensamento teórico - análise e síntese da 

realidade - na esfera das atividades de ensino que eles elaboravam na universidade e 

desenvolviam na escola-campo. Os elementos de criação dos CAEPI (as abstrações) e a síntese 

desses elementos nos CAAD se efetivaram em ações, as quais nos permitiram evidenciar a 

unicidade dos processos de ensino e de aprendizagem desenvolvidos pelos professores em 

formação.  Assim, tínhamos por pressuposto a necessidade de organizar o ensino para 

apropriação do referido processo (MORETTI, 2011). Os elementos básicos de uma dada 

realidade ou objeto não podem ser descobertos por mera causalidade, nem pelo espontaneísmo 

citado em nossa pesquisa (CEDRO, 2008). A unidade fundamental de um objeto de ensino, dada 

sua importância para a apropriação do próprio objeto, deve ser alvo intencional das ações 

docentes, bem como ser conscientemente organizada pelos professores na forma de ações e 

aprendizagens discentes.   

No início do processo formativo, os professores, em sua maioria, realizavam análise 

espontânea do trabalho docente, isto é, uma reflexão superficial do que mais lhes causava 



 

impacto e não uma análise que buscasse compreender o fenômeno – outra forma de organização 

do ensino.  Mas, paulatinamente, as condições a eles ofertadas se generalizaram e lhes 

permitiram mostrarem-se cada vez mais aptos a aproveitarem a experiência.  Ressaltamos que 

essa ideia não pode se confundir com a compreensão mecânica de uma modelação passiva da 

natureza humana por meio material e social (TULESKI, FACCI e BARROCO, 2013). As formas 

de comportamento e as ideias se constituem na e com a ação humana e, durante esta, são 

interiorizadas. Por conseguinte, as decorrências sociais da atividade que cunham o sujeito são 

determinadas quase exclusivamente por sua situação histórica, a qual também determina em que 

medida ele poderá realizar uma escolha livre e consciente dentro dos limites e possibilidades 

postos socialmente.  Dito de outro modo, o processo de assunção do planejamento como 

organizador da atividade pedagógica estava condicionado ao momento sócio-histórico que os 

participantes da pesquisa viviam e seria isto que lhes permitiu modificar seus modos de ação, 

tanto como alunos (na universidade), quanto como professores (na escola-campo).  

Nesta investigação, o ensino organizado com base em um planejamento compartilhado e 

intencional das ações pedagógicas permitiu que as relações essenciais do objeto fossem 

evidenciadas para os sujeitos e se constituísse no próprio objeto de suas ações. Em outras 

palavras, a relação do sujeito com o objeto passou a ser mediada pelos conceitos teóricos desse 

objeto 

No caso dos professores em formação, o processo formativo não constituiu uma 

Atividade tal como entendido por Leontiev (ARAÚJO, 2009), mas uma ação de estudo.  

Entretanto, a vinculação desse estudo com a formação de ações mentais individuais acerca de 

todos os fatores que envolvem o complexo processo de aprendizagem da docência não foi direta 

e espontânea como mencionamos. Nesse caso, não bastou aos sujeitos observarem e depois 

agirem (como faziam na experiência de estágio de que tinham participado). Foi preciso observar 

e agir de um modo especial, conseguir abstrair na observação os elementos verdadeiramente 

essenciais no objeto e, posteriormente, compô-los de modo a formar nova qualidade com aqueles 

mesmos elementos. Esse processo educativo foi intencionalmente organizado, sendo necessário 

estabelecer um plano de ação para a criação do objeto. Para tanto, o planejamento contemplou o 

conhecimento inicial dos sujeitos sobre o objeto e os modos de ação que possuíam, criados em 

outras situações.  

Nesse movimento, desde os primeiros encontros do experimento formativo acumularam-

se diversos conhecimentos sobre o trabalho pedagógico, os quais compuseram modos de ação 

especificamente humanos relacionados ao desenvolvimento da educação escolar.   Defender a 

formação do pensamento teórico no campo da aprendizagem da docência refere-se à defesa do 



 

estudo do próprio processo de criação educativa. Apropriar-se dos modos de ação na esfera das 

atividades de ensino nos permite abstrair os elementos da realidade e sintetizá-los em nova 

realidade docente. Essa tarefa deve, então, estar presente no trabalho pedagógico da escola.   

Em nosso experimento formativo, analisamos a apropriação de determinados conceitos 

relacionados à criação das atividades de ensino por parte dos professores em formação. Mesmo 

não tendo se apropriado de toda a proposta de estágio em seus múltiplos aspectos, eles 

demonstraram iniciar o movimento de análise e síntese teórica do objeto de estudo: a 

organização do ensino. Sinalizaram uma mudança de qualidade na forma de verem a atividade de 

ensino e no modo de agir nesse processo, tornando-o cada vez mais consciente e voluntário, ou 

seja, subordinado aos fins estabelecidos. Observamos uma mudança de qualidade na relação de 

muitos sujeitos com o objeto de estudo, tendo em vista que eles tiveram suas ações com o objeto 

cada vez menos espontâneas e cada vez mais mediadas pelos conceitos teóricos trabalhados. 

Evidenciaram que a basilar particularidade humana está nessa atividade que modela sua 

subjetividade e o põe num estado fiel de movimento do vir a ser (TULESKI, FACCI e 

BARROCO, 2013). 

 Consideramos ter conseguido, ainda que de forma preliminar,  um percurso da ação 

docente para a organização do ensino capaz de desenvolver ações mentais individuais com base 

no coletivo de professores em formação. Com esse percurso foi possível explicitar um caminho 

de formação teórica para o próprio professor, no sentido de que deve dominar conceitualmente o 

objeto de ensino antes mesmo de iniciar o trabalho pedagógico com os alunos.  Um objeto de 

ensino deve ser tomado, em primeiro lugar, como um objeto histórico que precisa ser 

compreendido em sua essência e em seu processo histórico de desenvolvimento. Nesse sentido, é 

sensato esmiuçar o objeto em questão, analisá-lo em busca de seus elementos constituintes e das 

relações essenciais entre eles. Tal processo nos levou à explicitação da unidade fundamental do 

objeto (em nosso caso, o planejamento compartilhado para a composição dos CAEPI). Nesse 

movimento, começamos a elaborar também os conceitos ou as abstrações essenciais que nos 

permitiram analisar e materializar o objeto em questão (neste caso, os elementos necessários à 

organização do ensino de matemática essenciais para que se vissem como professores). A 

unidade fundamental do objeto, por revelar as características básicas e suficientes para 

compreendermos a sua essência, serviu como norteadora para as ações pedagógicas no processo 

de elaboração do ensino. Isto significou apreensão da síntese conceitual que compôs aquele 

objeto. Nesta medida,  a unidade nos forneceu a referência para a elaboração das ações de ensino 

e de aprendizagem. Essa atividade - elaboração das ações de ensino - nos permitiu esboçar o 



 

percurso real de trabalho docente no processo de apropriação do objeto de estudo, de suas 

abstrações conceituais e da síntese final (NASCIMENTO, 2010).  

 Explicitar as mencionadas ações compreendeu organizar as intervenções dos professores 

para que os alunos estivessem em atividade de aprendizagem. Assim, fazer com que os CAEPI 

realmente se transformassem em CAAD, foi o objeto final da aprendizagem, o ponto de chegada 

do trabalho pedagógico efetuado com os professores em formação, sendo referência para  as 

ações didático-formativas desenvolvidas.  Como síntese dessas discussões, consideramos que a 

elaboração e a sistematização do que era fundamental para nosso objeto de ensino, bem como de 

seus conceitos, indicaram-nos um modo para a elaboração de propostas curriculares de  

processos formativos de professores  com vistas a organizar o ensino do pensamento teórico. 

Ressaltamos a importância dessa sistematização para a área ou disciplina de matemática que, 

apesar de possuir um conjunto de conhecimentos empíricos e teóricos sistematizados, não 

consegue resultados positivos quando se encontra em desenvolvimento efetivo nas escolas. 

Imaginamos que essa defesa pela construção de um currículo alicerçado nessas 

referências que especificam a unicidade entre ensino e aprendizagem, conhecimentos 

disciplinares e pedagógicos, teoria e prática, ensino desenvolvimental e práxis docente 

humanizadora - possa ser recebida com duras críticas. Entretanto, faríamos a defesa convencidos 

que esta aprendizagem é devidamente mediada e causadora do desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, logo, do desenvolvimento humano. Rebateremos as críticas com 

proposições de que essa teoria pode contribuir para um trabalho pedagógico diferenciado, capaz 

de fazer jus aos atuais desafios postos para a formação docente e, posteriormente, para o trabalho 

pedagógico do professor de matemática na realidade escolar, em busca da efetiva aprendizagem 

e do desenvolvimento de todos os envolvidos. 

 Ratificamos que, no decorrer de todo o desenvolvimento da investigação, fez-se 

necessária a criação de um sistema conceitual para os professores, capaz de prover elementos a 

suas ações com o objeto de estudo. As sínteses conceituais contidas em um currículo devem 

servir como instrumento para as ações docentes, tanto para a elaboração de suas atividades de 

ensino quanto para as consequentes atividades de aprendizagem. Devem, portanto, contribuir 

para que os professores se apropriem da sua atividade principal - o ensino - e  organizem sua 

atividade principal – a atividade de ensino – de forma cada vez mais consciente e intencional 

(CEDRO, MORAES e ROSA, 2010). 

Acreditamos que, ao longo deste trabalho, pudemos demonstrar, especialmente no 

processo de ensino e aprendizagem docente desenvolvido em nosso experimento formativo, o 

que significa trabalhar com um universo compartilhado de planejamento de ações que visem ao 



 

processo de organização do ensino; não um ensino qualquer, mas uma organização calcada na 

formação do pensamento teórico. Esse processo e as tarefas de ensino e de aprendizagem 

desenvolvidas no escopo dos CAEPI I e II  oportunizaram aos professores em formação e à 

pesquisadora generalizar determinados aspectos dessa prática para outras manifestações dessa 

ciência culturalmente construída: a matemática. A forma como o ensino foi organizado 

determinou o que foi essencial em cada uma das situações educativas vivenciadas e explicitou os 

conhecimentos a serem ensinados e aprendidos, isto é, organizou as tarefas de aprendizagem e as 

ações docentes que eles deveriam percorrer para se aproximarem do objeto de estudo. 

 Reiteramos que uma porta de pesquisa não se fecha quando ela chega ao fim. Diante 

disto as discussões aqui feitas podem trazer no futuro um conjunto estrutural e sistemático de 

princípios didático-pedagógicos existentes na teoria histórico-cultural. Esses princípios 

corroboram para pensarmos sobre a educação em geral, o ensino escolar, os processos de 

aprendizagem da docência e, em particular, os que envolvem processos formativos para docentes 

de matemática. Dessa forma, poderemos ter um modo de ação docente que especifique os 

percursos desse futuro professor no trabalho pedagógico, bem como ressaltar a necessária 

relação dele com uma aprendizagem que tenha como meta o desenvolvimento do sujeito. 

Comungamos a ideia que isto possa ser feito com uma organização conceitual que permita o 

―aprender a ensinar‖ a matemática escolar, esboçando-se as ações docentes do formador e do 

formando. Nesse cenário, faz-se viável a construção de uma proposta curricular que possa ser 

desenvolvida no estágio supervisionado, mas que não se limite a ele e, sim, transponha seus 

muros e ouse o contexto de programas de políticas públicas como, por exemplo, o 

contemporâneo PIBID.
12

 

Enfim, seria impossível dizer, como formadora, que passamos por todo esse processo e 

por ele não fomos afetada.  Entretanto, olhar para si e perceber suas próprias modificações não é 

tarefa fácil, mas estritamente, necessária.  Afinal, presenciamos uma experiência eminentemente 

pessoal. 

Ao longo de nossa trajetória como formadora fomos percebendo que a situação vigente 

nos incomodava e inquietava. No decorrer do tempo, procuramos escoltar o processo de nossa 

transformação na disposição das ações para a organização do ensino ante um novo significado do 

planejamento compartilhado que havíamos sistematizado para aqueles futuros professores. 

Conforme o experimento formativo se desenvolvia, aos poucos, ocorreu a superação da 

compreensão do ser individual. Essa compreensão implica o entendimento do ser universal que 

não pode ser identificado tão-só como resultado da categoria particular própria do processo de 
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culturalização que  medeia a condição humana, mas advém da apropriação da condição humana 

composta histórico-culturalmente (BERNARDES, 2010). 

Aos poucos nos impregnamos dessas possibilidades e, mais ainda, nos convencemos de 

que a possibilidade poderia vir a ser uma realidade efetiva. Reconhecemos que nosso 

experimento formativo conseguiu, em meio às dificuldades, delinear uma aprendizagem da 

docência alicerçada num planejamento compartilhado da organização do ensino para a 

constituição de um ensino desenvolvimental. Também passamos por um movimento de 

apropriação conceitual. A compreensão de alguns conceitos deu-se de modo muito mais amplo 

na medida em que tivemos de agir com eles, tanto nas ações de planejamento dos CAEPI,  

quanto e principalmente na análise dos dados. Constatamos, então, que alguns conceitos da 

teoria histórico-cultural ampliaram e modificaram qualitativamente nossas ações, o que indica 

que foram, ou estão sendo, de fato, interiorizados. O modo geral de ação docente proposto foi ele 

mesmo vivenciado por nós quando tivemos que planejar e desenvolver um CAEPI com os 

professores em formação. Para tanto tivemos que  elaborar um planejamento de ações docentes. 

Assim, conceitos como: modo geral de ação, pensamento teórico, conceito, essência, ensino, 

aprendizagem, desenvolvimento, teoria, prática, conhecimento, internalização, atividade de 

ensino e atividade de aprendizagem precisaram ganhar vida na pesquisa compreendida não só 

como uma abstração, mas em sua concreticidade, primeiramente pela pesquisadora. 

 Do mesmo modo que buscamos formar ações generalizadas nos professores em 

formação como produto de apropriação dos conhecimentos necessários à docência, devemos 

formar, ao final de uma investigação, ações generalizadas sobre a própria atividade de pesquisa 

por nós desenvolvida.  

Vivendo os derradeiros momentos, debatemo-nos em contradições acerca da atividade 

pedagógica, entre o discurso da transformação e a possibilidade de efetivar esse outro modo de 

organizar o processo formativo docente. De uma coisa sabemos: existe longo caminho a 

percorrer, mas ele é possível. No entanto, sabemos que um trabalho docente em vias de 

transformação como o nosso mostra as possibilidades de fazer frente aos desafios do presente e 

do futuro. Afinal, profissionais de uma educação que pretenda ser humanizadora  necessitam ter 

clareza da especificidade do concreto e o que realmente significa uma prática pedagógica que 

atenda a essa forma de organização. Então, faz-se salutar questionar-se constantemente: Qual é a 

realidade educativa a ser transformada? Quais são as bases teórico-metodológicas da educação 

humanizadora? Será que  os processos formativos docentes estão prontos para desenvolverem 

ações capazes de agenciar o desenvolvimento de um homem verdadeiramente preocupado com a 

coletividade? Certamente não temos a obrigação de ter todas essas respostas. Mas sabemos que, 



 

para efetivar um processo formativo docente, sistematizado da forma como aqui o 

desenvolvemos, é fundamental viabilizar certas condições: transformar o imediato em mediato; 

recusar as exterioridades sociais e as utopias ideológicas; contrair a totalidade do concreto em 

suas multíplices determinações; articular essência e aparência, singular e universal.  

Desse modo, a educação escolar e o desenvolvimento do pensamento teórico em si não 

avalizam essa apreensão nem o enfrentamento da alienação, mas somados a uma teoria que 

permita ao professor divulgar a natureza histórica dos fatos, contribuem para tal fim. Este foi 

mais um dos motivos que nos impulsionaram a acreditar na probabilidade de uma aprendizagem 

da docência que permita a compreensão das coisas e da realidade para além da forma fenomênica 

e aparente 

Completamos, por conseguinte, que os processos formativos docentes sugeridos 

atualmente deverão estar mergulhados em um desenvolvimento de ações mentais individuais que 

partam do coletivo, já que ações imediatistas podem aumentar a extensão individual formativa. E 

Cremos na necessidade de períodos de intercessão mediada durante o decorrer do processo de 

formação inicial de professores de matemática, para que eles possam vivenciar um movimento 

de transformação atinente à organização do trabalho pedagógico e seu principal objetivo: o 

ensino. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 -  DEMONSTRATIVO COMPLETO DO EXPERIMENTO FORMATIVO 

 

N h\a Data Proposta de Ações   

para o Experimento 

Formativo 

Principais 

Objetivos 

Atividades Conteúdos Leitura 

Sugerida 

1 4 19/02 

 

Problematizar os temas 

principais da pesquisa. 

- Por que um projeto 

em Formação Inicial 

de Professores de 

Matemática? 

 

Iniciação de um 

processo 

reflexivo sobre 

conceitos de: 

-Estágio 

- Planejamento 

-Atividade 

Pedagógica 

-Experimento 

Formativo  

- A confecção 

de uma 

manchete de 

jornal fazendo 

uso da relação 

de suas histórias 

de vida com o 

processo 

formativo em 

que estão. 

- A 

problemática 

existente na 

formação inicial 

de professores 

de Matemática. 

 

2 10 04/03 Leitura de referenciais 

teóricos sobre Estagio, 

planejamento e 

atividade pedagógica.  

- Compreensão 

do processo de 

planejamento 

compartilhado 

como um 

favorecedor da 

organização da 

atividade 

docente dentro 

do estágio. 

 

- Usar-se-á 

material 

concreto de 

apoio: Brinque-

Game, com 

posterior 

discussão da 

leitura sugerida.  

- O 

compartilhamen

to no planejar. 

 

 

 

MOURA, 
M. O. 

LOPES, A. 
R. V. A 

aprendi 

zagem 

da 

docência 

na 

Forma 

ção 

Inicial. 

Revista 

Escola, 

2010. 

3 6 11/03 - Justificar o uso de 

grupos de atividades 

de ensino  planejadas 

intencionalmente como 

proposta assumida de 

reencaminhamento da 

Atividade Pedagógica 

dentro de universo de 

planejamento 

compartilhado: a 

organização do 

ensino.. 

Apreensão do 

conceito de 

Atividade de 

ensino como 

possibilidade de 

ensino de 

matemática 

Divisão do texto 

em partes para 

construção de 

esquemas e 

posterior 

explicação dos 

grupos. 

- A Atividade de 

ensino e a 

atividade de 

aprendizagem: 

unidade 

formativa. 

 

 

 

 
 

MOURA, M. 

O. 

Ativida 

de 

Orienta

dora de 

Ensino: 

unidade 

entre 

ensino e 

aprendi 

zagem. 
Revista 

Diálogo 

Educ. 

Curitiba, 

2010. 

4 6 18/03 - Discussão das 

possíveis etapas em 

que as Atividades de 

Ensino se 

desencadeiam 

- Discussão dos 

papéis da 

síntese histórica, 

da situação 

desencadeadora 

de ensino e da 

síntese coletiva. 

 

 

 

 

Realização de 

mesa redonda 

para discussão 

do texto com 

posterior 

elaboração de 

um mosaico 

pelos alunos. 

As etapas 

principais de 

uma Atividade 

de ensino dentro 

da perspectiva 

teórico-

metodológica 

escolhida. 

LOPES, 

A. R. V. 

A 

intencio

nalidade 

do 

profes 

sor na 

organiza

ção do 

ensino 



 

 

 

 

de 

matemá 

tica. IV 

Jornada 

Nacional 

de Educa 

ção 

Matemá 

tica, 

2012. 
5 8 23/03 Dar início ao 

desenvolvimento de 

um CAEPI elaborado 

pela pesquisadora. A 

síntese histórica e a 

situação 

desencadeadora de 

ensino (uma história 

virtual): O mistério de 

Lo-Shu. 

Captar a 

interdependênci

a matemática 

em uma 

situação-

problema. 

Ver o papel da 

síntese histórica 

e da situação 

desencadeadora 

de ensino. 

Exposição da 

primeira e 

segunda parte 

do GAEPI. 

Estágio: espaço 

de apropriação 

humana de  

conhecimnto 

construído 

historicamente 

pelo homem. 

 

 

6 6 25/03 - Apresentação da 

síntese coletiva, com 

discussão e síntese 

grupal da atividade 

realizada. 

Ver o papel da 

síntese coletiva 

e seu registro. 

Exposição da 

última parte da 

do grupo de 

atividades. 

- Apreender o 

estágio como 

um espaço 

privilegiado de 

aprendizagem 

da docência, 

onde uma 

prática bem 

dirigida e 

ancorada na 

reflexão, conduz 

a um repensar 

de ações. 

 

7 8 26/03 - Atendimento 

individual ou em 

duplas ou trios dos 

professores em 

formação.  

-Compreensão 

de como está se 

dando a 

apropriação do 

conceito de 

atividade pelos 

estagiários. 

- Realização de 

entrevistas. 

. A 

aprendizagem 

da docência em 

processo de 

apreensão. 

. 

8 10 01/04 - Proposta de 

construção de um 

primeiro CAEPI pelos 

professores em 

formação, com 

posterior aplicação na 

escola-campo. 

Construir de 

forma coletiva e 

compartilhada 

esse grupo de 

atividades. 

- A escolha do 

conteúdo. 

- Construção da 

síntese histórica  

 -  O movimento 

lógico-histórico 

dos conceitos e 

seu papel para a 

compreensão de 

conteúdos 

matemáticos, 

 

9 10 06/04 Prosseguimento da 

proposta de elaboração 

do primeiro CAEPI 

pelos professores em 

formação.  

-  Construindo a 

situação 

desencadeadora 

de ensino. 

_ O caminho 

para a síntese 

coletiva. 

 - A AOE como 

um recurso 

teórico-

metodológico 

com foco na 

atividade do 

professor. 

 

1

0 
2 15/04 - Reflexão/ação sobre 

as atividades em curso. 

- Reflexão 

crítica a respeito 

da prática 

docente 

-- Filme: As 

Formiguinhas 

(fora feito um 

recorte 

- O 

planejamento 

compartilhado 

dirigido pela 

 

 
 

 

 



 

manifestada na 

atividade.  

- Percepção da 

reflexão como 

organizadora da 

reestruturação 

das atividades. 

ocasional do 

mesmo). 

reflexão e 

analise dos 

encaminhament

os 

 

1

1 
4 22/04 - Reencaminhamento 

de ações nas 

Atividades de Ensino 

que estão sendo 

planejadas 

 

- Assumir as 

Atividades 

planejadas com 

as seguintes 

características: 

mantenedora de 

uma dinâmica 

de interação dos 

conhecimentos 

individuais, nas 

ações coletivas. 

Desenvolvendo 

as atividades de 

ensino 

primeiramente 

com os 

professores em 

formação. 

- Apropriação do 

papel da 

atividade 

docente: 

transformar a 

Atividade de 

Ensino em 

Atividade de 

Aprendizagem 

para o aluno. O 

ensino 

desenvolvimen-

tal de Davidov 

em foco. 

 

 

LIBÂNEO, 
J. C. A 

didática 

e a 

aprendi 

zagem 

do 

pensar e 

do 

apren 

der. 

Revista 

Brasilei 

ra de 

Educa 

ção. Nº 

27, Dez, 

2004. 
1
2 

4 29/04 - O início do 

desenvolvimento do 

primeiro CAEPI 

elaborado pelos 

professores em 

formação 

- Ver na análise 

dos  professores 

em formação 

sobre as 

primeiras aulas 

na escola-campo 

uma 

possibilidade de 

reencaminhame

nto da atividade. 

- Discussão 

Coletiva sobre o 

início das 

atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

- Os momentos 

principais da 

Atividade 

Pedagógica: o 

planejamento 

compartilhado, 

a ação e a 

posterior 

avaliação. 

 

  

1

3 
4 30/04 - Reelaboração das 

atividades em curso 

- Discutir sobre 

as contribuições 

coletivas para a 

melhoria das 

Atividades em 

curso. 

- Ações de 

Estudo acerca 

do conteúdo 

mediador do 

grupo de 

atividades: juros 

compostos 

- A organização 

do ensino: 

elemento 

importante da 

Atividade 

pedagógica. 

 

1

4 
4 01/05 - Implementação de 

ações coletivas  no 

CAEPI  em curso 

 

- Ver o 

movimento 

superação  e 

criação dos 

estagiários em 

espaço de 

planejamento 

compartilhado 

para a 

organização da 

síntese coletiva 

do primeiro 

GAEPI em 

curso. 

Simulação das 

atividades de 

ensino nas aulas 

de estágio. 

- Ensino e 

aprendizagem: 

elementos da 

unidade 

atividade 

pedagógica. 

BERNA

RDES, 

M. E. M. 

Ensino e 

aprendi 

zagem 

como 

unidade 

dialética 

na 

ativida 

de 

pedagó 

gica,  

2009. 
1
5 

4 02/05 - Implementação de 

ações coletivas  no 

CAEPI  em curso 

- Compreensão 

de como está se 

dando a 

apropriação do 

- Tendo como 

base a leitura 

sugerida fazer 

discussões 

- A organização 

do ensino vista a 

partir da 

estruturação da 

LOPES, 

A.. A 

organiza

ção do 



 

conceito de 

Atividade pelos 

estagiários. 

coletivas. atividade 

pedagógica 

alicerçada na 

teoria da 

atividade. 

ensino: 

refle 

xões 

sobre a 

forma 

ção de 

professo

res. II 

CNEM e 

IX 

EREM, 

junho de 

2011. 
1

6 
4 03/05 - Implementação de 

ações coletivas  no 

GAEPI  em curso 

- Compreensão 

do papel da 

síntese coletiva 

dentro da 

estrutura da 

atividade 

pedagógica.  

- Simulação das 

ultimas etapas 

das atividades 

em curso. 

- A importância 

de cada etapa da 

atividade 

pedagógica. 

 

 

 

1
7 

4 06/05 - Discussão coletiva 

sobre ao termino da 

realização do primeiro 

CAEPI 

- Avaliação da 

proposta com 

posterior 

reencaminhame

nto para as 

futuras 

Atividades que 

serão realizadas. 

 

-  O uso de 

imagens das 

primeiras 

atividades para 

podermos 

realizar analise 

para posteriores 

encaminhament

os. 

- A organização 

do ensino por 

meio do 

planejamento 

compartilhado 

de atividades de 

ensino. 

 

1

8 
4 14/05 -- Proposição de 

elaboração de um 

segundo CAEPI com 

posterior 

desenvolvimento na 

escola-campo. 

 

 

- Entender a 

escola como 

lugar de 

apropriação dos 

conhecimentos 

historicamente 

construídos pela 

humanidade. 

. 
 

Apresenta- 

Ção de resumo 

com os pontos 

de destaque do 

texto sugerido. 

- O 

planejamento 

compartilhado 

dirigido pela 

reflexão e 

análise dos 

encaminhament

os 

LOPES, 

A. V. R. 

Para 

que 

serve o 

dinheiro

? Uma 

experiên

cia nos 

anos 

iniciais a 

partir 

da 

necessi 

dade de 

criação 

de um 

padrão 

monetá 

rio. III 

EIEMAT

, agosto 

de 2012. 
1
9 

2 20/05 - Reflexão e ação sobre 

o segundo CAEPI a ser 

desenvolvido. 

- Reflexão 

crítica a respeito 

da prática 

docente 

manifestada no 

desenvolviment

o do primeiro 

GAEPI. 

 

-  O uso de 

imagens das 

primeiras 

atividades para 

podermos 

realizar analise 

para posteriores 

encaminhament

os. 

- O 

planejamento 

compartilhado 

dirigido pela 

reflexão e 

análise dos 

encaminhament

os.  

 



 

2

0 
2 27\05 - Reencaminhamento 

do segundo CAEPI. 
 
 

 

 

- Assumir a 

Atividade de 

Ensino com as 

seguintes 

características: 

mantenedora de 

uma dinâmica 

de interação dos 

conhecimentos 

individuais, nas 

ações coletivas.. 

-  O uso de 

imagens das 

primeiras 

atividades para 

podermos 

realizar analise 

para posteriores 

encaminhament

os. 

- A relevância 

da díade teoria-

prática na 

estrutura do 

estágio 

supervisionado. 

 

2

2 
4 17\06 - Discussão das 

principais dificuldades 

na elaboração das 

atividades do segundo 

CAEPI. 
 

 

 

- Discutir sobre 

as contribuições 

coletivas para a 

melhoria da 

situação 

desencadeadora. 
 

- Uso de 

imagens do 1º 

CAEPI para 

confronto de 

situações da 

história real e 

história virtual . 

- O papel da 

situação 

desencadeadora 

dentro da 

estrutura da 

atividade de 

ensino. 

 

2
3 

6 24/06 - Discussão das 

principais dificuldades 

na elaboração do 

segundo  CAEPI. 
 

- Encontrar 

estratégias 

teórico-

metodológicas 

capazes de 

diminuir essas 

dificuldades. 

- Apresentação 

das principais 

dificuldades 

encontradas 

pelos 

professores em 

formação. 
 

 

- O 

compartilhamen

to como 

possibilidade de 

solução de 

dificuldades 

docentes 

individuais. 

 
 

2
4 

4 05\08 - Encaminhamento do 

segundo CAEPI em 

curso para posterior 

aplicação não escola-

campo. 
 

 

-  Conduzi-los à 

percepção da 

probabilidade de 

se apropriarem 

de 

conhecimentos 

durante o 

planejamento 

dessas 

modalidades de 

atividades de 

ensino. 
 

- Discussão dos 

principais 

tópicos do texto 

feitos pela 

pesquisadora. 

 Atividades de 

ensino 

planejadas de 

acordo com a 

proposta 

teórica-

metodológica da 

AOE: 

possibilidade de 

apropriação dos 

conhecimentos 

matemáticos 

envolvidos em 

determinada 

Atividade 

Pedagógica. 

MOURA, 
M. O. 

SFORNI, 

M. S. F. 
ARAÚJO, 

E. S. 

Objetiva

ção e 

apropria

ção de 

conheci

mentos 

na 

ativida 

de 

orienta 

dora de 

ensino. 

Revista 

Teoria e 

Prática 

da 

Educaçã

o, v. 14, 

2011. 
2
5 

6 19\08 Encaminhamento das 

últimas etapas do 

segundo CAEPI. 

 

- Ver o 

movimento de 

superação  e 

criação dos 

estagiários em 

espaço de 

planejamento 

compartilhado. 

 - O estágio 

como espaço de 

aprendizagem 

―da‖ e ―na‖ 

docência. 

 

2
6 

8 02\09 Encaminhamento das 

últimas etapas do 

Ver o 

movimento de 

 - O estágio 

como espaço de 

 



 

segundo CAEPI. 

 

 

 

 

 

 

internalização-

externalização 

de ações 

sociais-

individuais.  

formação de 

ações mentais 

individuais. 

2

7 
4 23\09 Encaminhamento das 

últimas etapas do 

segundo CAEPI. 

 

 

- Compreensão 

de como está se 

dando a 

configuração do 

que está posto 

pelos 

professores em 

formação. 

 - O estágio 

como espaço de 

formação de 

ações mentais 

individuais 

 

2
8 

4 07\10 Encaminhamento das 

últimas etapas do 

segundo CAEPI. 

 

- Compreensão 

de como está se 

dando a 

configuração do 

que está posto 

pelos 

professores em 

formação. 

 - O estágio 

como espaço de 

formação de 

ações mentais 

individuais 

 

2

9 
4 14\10 Encaminhamento das 

últimas etapas do 

segundo CAEPI. 

 

- Compreensão 

de como está se 

dando a 

configuração do 

que está posto 

pelos 

professores em 

formação. 

 - O estágio 

como espaço de 

formação de 

ações mentais 

individuais 

 

3

0 
8 04\11 - Apresentação das 

atividades pelos 

estagiários. 

 

- Percepção do 

trajeto 

percorrido com 

adequada 

manifestação do 

fato nas 

atividades 

apresentadas. 

 - Estágio 

Supervisionado: 

espaço de 

apropriação do 

planejamento 

como elemento 

organizador da 

AP. 

 

3

1 
6 11\11 - Síntese coletiva do 

grupo sobre todas as 

ações elaboradas e 

executadas no período. 

- Evidenciar a 

apropriação de 

elementos 

constitutivos de 

um modo geral 

de organização 

de ensino em 

futuros 

professores de 

Matemática. 

Apresentação 

dos grupos  
 

- A 

compreensão de 

que a as 

atividades 

coletivas são 

parte essencial e 

mecanismo 

interno das 

atividades 

individuais. 

 

  

 

ANEXO  2 - CAEPI DESENVOLVIDO PELA PESQUISADORA 

 

2.1 SÍNTESE HISTÓRICA DO CONCEITO DE EQUAÇÃO 

 

 



 

A primeira referencia a equações de que se têm notícias consta do papiro de Rhind, um 

dos documentos egípcios mais antigos que tratam de matemática, escrito há mais ou menos 4000 

anos. E, como os egípcios não utilizavam a notação algébrica, os métodos de solução de uma 

equação eram complexos e cansativos. 

O papiro Rhind (chamado Rhind, pois foi encontrado pelo egiptólogo escocês Henry 

Rhind) é um documento que contém 85 problemas escritos pelo escriba Ahmes. Esse documento 

é de suma importância, pelo fato de mostrar  que mesmo naquele tempo a matemática já era vista 

como ferramenta aplicada para a solução de necessidades  práticas do dia a dia. 

 
O papiro Rhind é uma fonte primária rica sobre a matemática egípcia antiga; descreve 

os métodos de [...] solução de equações, divisão dos egípcios o uso que faziam das 

frações unitárias, [...] sua solução para o problema da área do círculo e muitas 

aplicações da matemática a problemas práticos (EVES, 1997, p. 70). 

 

Entretanto, a álgebra, tal como a conhecemos é bastante recente, mas podemos dizer que 

estava presente entre os babilônios e egípcios, que, mesmo não tendo-a sistematizado 

cientificamente, desenvolveram regras para  resoluções de equações que, em sua maior parte, 

eram originárias de problemas cotidianos. A busca pelas soluções estava relacionada à equações 

particulares, para resolver problemas específicos. Os métodos utilizados eram empíricos e suas 

ideias aritméticas não buscavam generalizações que pudessem abranger outros problemas.  

 Por volta do ano 250, surge o grego Diofanto, considerado o maior algebrista grego. Sua 

obra não se assemelha a álgebra geométrica de Euclides, nem é o tipo de material que forma a 

base da álgebra elementar moderna. Sua grande criação é vista como sendo a introdução de um 

sinal especial para a incógnita em uma equação, e uma escrita de equações um pouco parecida 

com a atual e utilizava um sinal especial para a igualdade. 

Hindus e Árabes também trabalhavam com equações originárias de problemas de ordem 

prática. Entretanto, a noção de equação já tinha um caráter mais algébrico. Brahmagupta (628) e 

Bhaskara (1150) foram os mais proeminentes algebristas hindus e foram os primeiros a dar 

métodos gerais de solução às equações. 

Mas foram os árabes que, cultivando a Matemática dos gregos, promoveram um 

acentuado progresso na resolução de equações. Para representar o valor desconhecido em uma 

situação matemática, ou seja, em uma equação, os árabes chamavam o valor desconhecido em 

uma situação matemática de ―coisa‖. Em árabe, a palavra ―coisa‖ era pronunciada como xay. Daí 

surge o x como tradução simplificada de palavra ―coisa‖ em árabe.  

Dentre os árabes destaca-se al-khowarizmi (século IX), que, apesar de ter recusado outros 

resultados já alcançados, através de seu livro mais importante, Al-jabr wa’l muqabalah ele nos 

deu uma palavra familiar: álgebra. Sua álgebra é inteiramente expressa em palavras (álgebra 



 

retórica), sem nada de sincopação que já era encontrada em Diofanto e Brahmagupta. Em seu 

famoso livro  demonstra uma exposição clara e sistemática sobre resolução de equações, nele 

encontramos as  palavras al-jabr – significa restauração e refere-se a transposição dos termos 

subtraídos para o outro lado da equação; muqabalah – significa equilíbrio e refere-se ao 

cancelamento dos termos semelhantes em lados opostos da equação.(EVES, 1997) 

O francês François Viète (1540 – 1603), foi o primeiro a introduzir letras como 

coeficientes genéricos, também foi o primeiro a estudar as propriedades das equações através de 

expressões gerais como ax + b = 0, tão comum a nós. Graças a Viète os objetos de estudo da 

Matemática deixaram de ser somente problemas numéricos sobre preços das coisas, idade das 

pessoas ou medidas dos lados das figuras, e passaram a englobar também as próprias expressões 

algébricas. 

Dentre suas contribuições mais significativas ele forneceu transformações para aumentar 

ou multiplicar as raízes de uma equação por uma constante; demonstrou a relação entre raízes e 

coeficientes de uma equação polinomial. 

René Descartes, também francês, aprimorou o simbolismo da álgebra. Viète introduziu as 

letras para representar as incógnitas (álgebra simbólica) e Descartes utilizou as últimas letras do 

alfabeto latino (x, y, z,...) para designá-las. Contudo, a gênese da noção de estrutura algébrica 

veio com Galois (1811 – 1832) e Abel (1802 – 1829) (BOYER, 1974).  A partir deles as 

equações começaram a ser interpretadas como as entendemos atualmente, ou seja como o idioma 

da álgebra. Atualmente as equações são usadas, entre outras coisas, para determinar o lucro de 

uma firma, para calcular a taxa de uma aplicação financeira, para fazer a previsão do tempo, etc. 

E devido a evolução dos estudos das equações, podemos utilizar outras variáveis, letras, para 

representar o valor desconhecido, ou seja, o que se quer descobrir em uma equação. 

 A preocupação por parte do professor ao organizar o ensino, com a síntese histórica dos 

conteúdos sistematizados permite refletir sobre as possibilidades e necessidades das equações 

nos tempos remotos e nos dias atuais. Assim, a sua historicidade dá sentido e a devida 

importância quanto à aprendizagem deste conteúdo. 

A crescente utilização de símbolos na álgebra propiciou facilidades em seu aprendizado 

e, criou possibilidades para que esta tivesse deixado de ser privilégio de poucos e passasse a 

fazer parte do processo de humanização do homem. No entanto, quando ensinada de forma 

mecânica, através de regras e técnicas, não tendo-se claro os multisignificados dados à equação 

ao longo da Historia da Matemática e logicamente à Historia do Homem, não teremos a 

construção de novos sentidos, significados e significações (LEONTIEV,1996), tornando-se um 

elemento de alienação. 



 

Portanto, equação é uma maneira de resolver situações nas quais surgem valores 

desconhecidos quando se tem uma igualdade. A palavra ―equação‖ vem do latim equatione, 

equacionar, que quer dizer igualar, pesar, igualar em peso. E a origem primeira da palavra 

―equação‖ vem do árabe adala, que significa ―ser igual a ―, de novo a ideia de igualdade 

(BOYER,1974). Por serem desconhecidos, esses valores são representados por letras. Por isso na 

língua portuguesa existe uma expressão muito usada: ―o x da questão‖. Ela é utilizada quando 

temos um problema dentro de uma determinada situação. Matematicamente, dizemos que esse x 

é o valor que não se conhece. Atualmente,  chamamos o termo desconhecido de incógnita, que é 

uma palavra originária do latim incognitu, que também quer dizer ―coisa desconhecida‖. A 

incógnita é um símbolo que está ocupando o lugar de um elemento desconhecido em uma 

equação.  

É importante partirmos do pressuposto de que somente ocorre uma aprendizagem quando 

o aluno mostra ser capaz de fazer uso dos conceitos que lhe foram ensinados. Não, 

simplesmente, repeti-los mecanicamente., ou seja, quando ele se apropria dos mesmos e, 

portanto, busca uma nova forma de conceber o processo de ensino e aprendizagem ao qual fora 

participe. 

 

2.2 A SITUAÇÃO DESENCADEADORA DE ENSINO – UMA HISTÓRIA VIRTUAL 

O MISTÉRIO DE LO-SHU: PARTE UM 

 

Certa vez, há muito tempo atrás o Imperador Chinês 

Zuìqiáng (que significa o mais forte de todos) se encontrava em uma 

situação muito difícil em relação ao seu povo, pois era muito amado e 

respeitado por todos, e dele se esperava lealdade, sabedoria, e 

coragem para protegê-los dos seus inimigos. Era justamente isso que 

estava tirando o sono de Zuìqiáng, pois ela ficara sabendo por meio 

de seus mensageiros que seu irmão bastardo que sempre quis 

tomar seu trono iria mais vez tentá-lo fazer.  

Era mais uma tentativa de Wúqíng (que significa o 

desleal), só que dessa vez ele cavalgava em grande numero e 

em alta velocidade pela Baía de LO-SHU (que significa o rio 

que desce do alto). 

Os boatos de uma grande armada invasora vinda da Costa 

Noroeste com a intenção de obriga-lo a entregar o reino aos 



 

desmandos de Wúqíng e submeter seu povo ao seu governo tirano estavam se concretizando. O 

imperador Zuìqiáng quando se encontrava em situações que exigiam dele grandes decisões 

como esta de esperar ser atacado ou atacar antes o exército de Wúqíng, gostava de ir só as 

margens do rio Lo-Shu para pensar e decidir. Zuìqiáng acreditava que pudesse receber ajuda dos 

dragões do universo a quem chamava de YU-Ching, e que os mesmos somente poderiam dar-

lhes instruções se ele estivesse ás margens do sagrado Lo-Shu. Ali o imperador Zuìqiáng passou 

todo o dia meditando e, quando estava próximo do Sol se por, um YU-Ching se coloca sobre o 

alto de uma coluna de pedras próxima a ele e diz-lhe: olha para as aguas de Lo-Shu e vê   uma 

tartaruga a quem chamará de Zhìhuì (animal sagrado). Zuìqiáng então viu uma tartaruga em seu 

caminho e começou a examinar o seu casco.  

Observou que este era dividido de maneira a formar linhas 

e colunas, e cada 'casa' formada continha pontos. O Imperador então questiona a YU-Ching, o 

que aquilo tinha a ver com a sua necessidade de derrotar o exército de Wúqíng? E o forte dragão 

responde: se descobrir o segredo que encerra no casco de Zhìhuì  isto servirá de pista para 

desvendar o grande mapa da vitória que lhe darei. Mas o  soberano dragão impõe condições: você 

não conseguirá decifrar sozinho. Você precisará da ajuda de guerreiros de outra dimensão, que 

coletivamente farão uso de inteligência e sabedoria pra decifrar o mistério  que veio nas aguas de 

Lo-Shu. E eles receberão o nome de Yángguāng (que significa Raio de Esperança). Vocês serão 

os Yángguāng, e o Imperador precisa de vocês para que o ajudem a salvar seu reino do 

impiedoso Wúqíng, para tal precisa que juntos descubram qual é o segredo que está escondido 

sobre a inscrição do casco de Zhìhuì, pois a descoberta desse segredo será a primeira pista para 

decifrarmos o mapa da vitória e termos posse do segredo de Lo-Shu. Vocês como novos 

membros do Exército de Zuìqiáng devem trabalhar juntos, e como todo grande exercito devem 

compartilhar suas ações com um propósito em comum: vencer o desafio. 

Atividades de ensino-  



 

Será pedido aos alunos que formem grupos de 4 alunos e cada grupo receberá duas folhas de 

papel: uma com a mesma inscrição que está no casco da tartaruga e outra em branco. 

No momento da síntese coletiva será fixado na lousa uma tabela 3x3 para o registro do resultado. 

Resolução: 
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O MISTÉRIODE LO-SHU - PARTE DOIS 

A ORGANIZAÇÃO DO EXERCITO DE ZUIQIÁNG 

 

Na primeira parte da historia vocês tiveram a responsabilidade de decifrar o enigma do casco de 

Zhìhui, lhes foi dito que esse era o primeiro passo para que juntos pudessem salvar o reino de 

Zuìqiáng do impiedoso Wúqíng. Hoje a tarefa de vocês Yángguāng, será de mais uma vez 

auxiliar o Imperador, pois é necessário organizar seu exercito de forma que esteja 

estrategicamente colocado no campo de batalha para que juntos possamos vencer. Para tal 

desafio ser alcançado terão que colocar os pelotões de soldados dispostos de acordo com a mapa 

que o Imperador Zuìqiáng encontrou na barriga de Zhìhui.  

 

Para sabermos exatamente como vamos dispô-los em campo devemos observar a posição em que 

foram colocados os números no casco de Zhìhui.  

Vamos imaginar que cada numero representa a quantidade de soldados colocados em uma 

determinada posição no campo de batalha, portanto, seriam dispostos em 3 linhas  e 3 colunas , 

sendo que cada uma dispõem de 15 soldados. Sejamos mais atentos e vejamos algumas 



 

particularidades dessa disposição que está de certa forma codificada na forma de uma mensagem 

numérica: 

6 

 

1 8 

7 5 3 

2 9 4 

 

Todas essas informações estavam no casco de ZHIHUI, só  que sobe a forma de códigos, pois se 

estivessem explicitas e ela caísse em mãos inimigas seria a destruição do reino do Imperador. 

Vamos juntos decodificá-las! 

 

Atividades 

Essas atividades serão feitas oralmente e o registro será feito coletivamente na lousa. 

 Qual é a sequência numérica crescente que podemos formar com esses números? 

1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. 

 Qual número esta colocado no centro?   5 

 Ao somarmos as extremidades da sequência numérica e o numero central, encontraremos 

qual valor? 1+9+5= 15 

 O que esse valor representa? O segredo da Zhihuí 

 Ao somarmos os números das extremidades, qual a relação matemática entre esse resultado e 

o numero que ocupa a posição central? A soma das extremidades e 1+9=10 // 2+8=10  //  

3+7=10  //  4+6=10  // portanto o 5 é a metade dessas somas ou a soma é o dobro do numero 

central. 

 Quais números estão colocados nas quatro extremidades? 6,8  2  4 

 Qual característica matemática eles possuem?   São pares  

 Quais números estão colocados acima, abaixo, à direita e à esquerda do numero central?  1,9,  

3 e  7 

 Que características matemáticas eles possuem?  São impares 

 Qual valor teremos se somarmos as extremidades da sequência numérica e o numero central? 

15 

 Levando-se em consideração algumas das características dispostas, se o numero central fosse 

um numero par, quais seriam os números colocados nas extremidades? Números impares 

 E se o numero central fosse um numero par, quais seriam os números colocados acima, 

abaixo, á sua direita e á sua esquerda? Seriam também números pares 

Essas observações serão muito valiosas para nós, pois o Imperador ordenou que o  



 

Exército fosse reforçado, e que serão vocês Yángguāng que terão a grande incumbência de 

dispô-los estrategicamente. Para isso receberão uma copia do mapa do reino  de acordo com as 

seguintes especificações do imperador: 

 O nosso batalhão será composto por 72 soldados. 

 Eles terão de ser dispostos nas bases retangulares do mapa com um pelotão par de soldados 

ao centro, de forma que esse pelotão seja  o dobro do numero de soldados do menor pelotão. 

 Os pelotões terão as seguintes quantidades de soldados: 4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 soldados, 

perfazendo 9 pelotões a mesma quantidade de bases militares existentes. 

 Eles terão que ocupar as bases de forma que cada linha e cada coluna no mapa tenham a 

mesma quantidade de soldados, essa é uma exigência de YU-Ching. 

 Não se esqueçam das informações valiosas que estavam inscritas no casco de Zhìhui, são 

elas que os ajudarão a descobrir a posição adequada de dispormos nossos soldados para 

vencermos Wúqíng. Vamos lá Yángguāns decifremos o enigma! 

 

Resolução de Atividades: 

 

Será fornecido a eles uma cópia do mapa com os lugares para disporem os pelotões, como 

também folhas de registros. As atividades serão feitas em grupos de 4 alunos, entretanto, será 

permitido o compartilhamento de informações entre toda a sala de aula. 

Qual a quantidade de soldados que deve estar disposta no pelotão central?   

 De acordo com a lista de quantidades de soldados recebida do Imperador eles são: 

4,5,6,7,8,9,10,11 e 12. Portanto, a quantidade de soldados no pelotão central será 8, pois, 

conforme a informação recebida o número desses soldados deveria ser o dobro do menor 

pelotão, e como o menor numero de soldados é 4, portanto 8 é exatamente o dobro. 

 Quantos soldados estarão dispostos em cada coluna ou linha do mapa? Somando-se os 

pelotões das extremidades e o pelotão central encontramos esse valor: 4+12+8= 24, ou seja, 

serão 24 soldados que deverão ocupar cada linha e cada coluna do mapa. 

 

24      24          24 

24 

24 

24 

 Se o número de soldados dispostos no pelotão central é 8 e é portanto, 

um número  par, então qual deverá ser as quantidades colocadas nas quatro extremidades do 

   

 8  

   



 

mapa?     5,7,9 e 11, ou seja, pelotões com números de soldados impares. Lembrando-se de 

colocá-los de forma que a soma dessas extremidades sejam o dobro do número de soldados 

do pelotão central              

 

 

    5+11= 16 , dobro de 8 

    7+9=   16, dobro de 8 

 

 Restam para serem dispostos apenas os pelotões de 4, 6, 10 e 12 soldados . Lembrando-se  

que cada linha e cada coluna deve perfazer 24 soldados em suas trincheiras. 

 

 

 

 

 

Parabéns Yángguāns. Essa é a disposição correta dos soldados em campo de batalha, e ela nos 

levará à vitória. Agora poderemos chamar o dragão do universo Yu-Ching pois somente ele 

atravessa o portal entre as dimensões e portanto poderá entregar o mapa para o Imperador.  

Entretanto, para o caso de Wúqíng voltar a nos atacar, vamos ter em nosso quartel general outras 

e diferentes disposições dos soldados em campo de batalha, assim quando ele pensar que saberá 

como os soldados estarão dispostos, nos o surpreenderemos novamente. 

Para realizar tais ações, e podermos ter um banco de dados com várias disposições de soldados 

desconhecidas de Wúqíng, vamos relembrar e usar nossos conhecimentos acerca de um outro 

conhecimento que nos temos e ele não: as informações que temos e sabemos usar sobre a 

solução de equações e sistemas de equações do 1º grau. 

 

Atividades 

 Usando a ideia de igualdade na disposição dos pelotões e os nossos conhecimentos de 

equação do 1º grau, vamos descobrir o valor desconhecido em cada linha ou coluna e, 

posteriormente, desenvolver os seguintes sistemas de equações. Assim, poderemos criptografar 

nossos mapas de guerra, com a disposição dos soldados no campo de batalha e, somente nos 

detentores do conhecimento necessário para resolução das equações, poderemos resolver nossos 

mapas cifrados, dessa forma se caírem nas mãos de Wúqíng ele não será ameaça ao nosso 

exercito. Vamos lá pessoal, mãos a obra a segurança do reino depende de nós. 
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ANEXO 3 - O PRIMEIRO CAEPI ELABORADO E DESENVOLVIDOS PELOS 

PROFESSORES EM FORMAÇÃO 

CONTEÚDO: JUROS COMPOSTOS 

PERIODO DE REALIZAÇÃO: 24\04\2013 a 06\05\2013 

1ª síntese histórica: em que se propõe apresentar aos alunos a historia do surgimento do dinheiro, 

dos Bancos e dos Juros, com a utilização do Datashow com posterior debate entre alunos e os 

professores em formação sobre o assunto apresentado. Abaixo se apresenta os slides propostos: 

A ORIGEM DO DINHEIRO, DOS BANCOS E DOS JUROS. 

1º SLIDE - No início não havia moeda praticava-se o escambo sendo como simples troca de 

mercadoria por mercadoria, como por exemplo, quem pescava mais peixe do que o necessário 



 

trocava este excesso com o de outra pessoa que tivesse plantado ou colhido mais milho do que 

fosse precisar. 

2º SLIDE - Ao longo da história, os mais diversos artigos foram usados com essa finalidade, 

como o chocolate entre os astecas, o bacalhau seco entre os noruegueses da Idade Média e 

mulheres escravizadas entre os antigos irlandeses. 

3º SLIDE - Quando o homem descobriu o metal logo passou a utilizá-lo para fabricar os seus 

utensílios e armas, surgem então no século VII a.C. as primeiras moedas com características das 

atuais sendo pequenas peças de metal com peso e valor definidos. 

4º SLIDE - A criação de um objeto metálico com valor estipulado pelo Estado denominado 

dinheiro é de origem grega no século VII a.C.  O primeiro rosto a ser gravado em uma moeda foi 

o de Alexandre, o Grande. 

5º SLIDE - Na Idade Média, era de costume guardar os pertences em um ourives (pessoa que 

trabalham com a produção de joias em ouro e prata), e sendo assim, o ourives emitiam um 

recibo, que com o tempo era usado como forma de dinheiro para o pagamento na compra de 

mercadorias. Sendo assim, o dinheiro em papel teve sua origem sob a forma de recibo. 

6º SLIDE - As primeiras cédulas de papel surgiram na China, a partir do século VII. Eram feitas 

de casca de amoreira. Na Europa, a primeira nota foi emitida pelo Banco de Estocolmo, Suécia, 

em 1661. No Brasil, as primeiras cédulas a circular foram os Bilhetes da Real Administração dos 

Diamantes, em 1771. 

7º SLIDE - Os juros existem desde a época dos primeiros registros de civilizações existentes na 

Terra. Um dos primeiros indícios apareceu na Babilônia no ano de 2000 a.C. Nas citações mais 

antigas, os juros eram pagos pelo uso de sementes ou de outras conveniências emprestadas; os 

juros eram pagos sob a forma de sementes ou de outros bens.  

8º SLIDE - A História também revela que a ideia dos juros se tinha tornado tão bem estabelecida 

que já existia uma firma de banqueiros internacionais em 575 a.C., com os escritórios centrais na 

Babilônia. Sua renda era proveniente das altas taxas de juros cobradas pelo uso de seu dinheiro 

para o financiamento do comércio internacional. O juro não é apenas uma das nossas mais 

antigas aplicações da Matemática Financeira e Economia, mas também seus usos sofreram 

poucas mudanças através dos tempos.  

9º SLIDE - Entretanto, devemos lembrar que todas as antigas práticas que ainda persistem foram 

inteiramente lógicas no tempo de sua origem. Por exemplo, quando as sementes eram 

emprestadas para a semeadura de certa área, era lógico esperar o pagamento na próxima colheita 

- no prazo de um ano. Assim, o cálculo de juros simples numa base anual era mais razoável; tão 

http://www.blogers.com.br/curiosidades-sobre-o-surgimento-do-dinheiro/
http://www.blogbrasil.com.br/origem-do-dinheiro-como-surgiu-o-dinheiro-no-mundo/


 

quanto o estabelecimento de juros compostos para o financiamento das antigas viagens 

comerciais, que não poderiam ser concluídas em um ano. 

10º SLIDE -  O nome Banco é uma adaptação do nome Bancas, elas surgiram na Itália antiga. 

Na realidade eram bancas em que se trocavam alimentos por alimentos e depois com o 

surgimento da moeda, mercadoria por moeda. Mais tarde, passaram a ter um local mais seguro 

para as moedas e começaram a emitir os papeis como títulos e aí passaram a se chamar 

BANCOS. 

11º SLIDE - Os bancos surgiram na Europa no fim da idade média, como fruto da expansão 

comercial do período e desde então não pararam de ganhar importância, até se tornarem a base 

do sistema financeiro moderno. 

12º SLIDE - Os bancos modernos oferecem uma série de serviços e possibilidades de 

investimentos aos seus clientes. De modo geral, eles podem ser divididos em duas categorias: 

aquelas em que o cliente empresta seu dinheiro ao banco (caso da poupança e dos fundos de 

investimentos) e aquelas em que o cliente toma dinheiro emprestado do banco (caso do cheque 

especial e dos financiamentos). Em ambos os casos a figura central envolvida no processo são os 

juros. 

 

SITUAÇÃO DESENCADEADORA: em que se propôs uma situação para que fossem gerados 

motivos e necessidades nos alunos a aprenderem, a se apropriarem do conteúdo apresentado. 

Iniciaremos através de uma situação em que cada um dos alunos receberá uma herança no valor 

de R$ 265.000,00 que será aplicada a 1% a.m. (ao mês). Mas quanto representa 1%? 

Posteriormente iremos propor a construção de uma tabela na qual o objetivo será calcular 

porcentagem e facilitar a acharem o valor da aplicação do juro proposto: 

 

% Capital Valor Fração Decimal 

100 265.000,00 265.000,00 100/100 1 

50 265.000,00 132.500,00 50/100 0,5 

10 265.000,00 26.500,00 10/100 0,1 

1 265.000,00 2.650,00 1/100 0,01 

 

 

 Dando sequencia a atividade iremos propor aos alunos a comprar de uma camionete 

modelo S-10 2013/2013 no valor de R$132.000,00, utilizando o valor da herança 

(R$265.000,00). Para maior entendimento dos alunos levaremos o veiculo ao pátio do colégio, 

onde haverá a apresentação das funções do automóvel. 

 Após a visualização do veiculo duas propostas de compra serão propostas aos alunos, 

sendo do Banco Encaixa e do Banco Realize, em que devem analisar e escolher a melhor 



 

proposta de compra. Sabendo que o veiculo custa R$132.000,00 e a herança é R$265.000,00 

aplicado a 1% a.m. 

  

 

 

 

Assim após a escolha assinarão o termo de compra do veiculo: 

 

 

Termo de compra – BANCO ___________________________________________________ 

 

Vendedor:_____________________________________________________________________ 

 

 

Dados do Cliente 

 

 

Nome:________________________________________________________________________ 

 

RG:________________ CPF:__________________________ Profissão:___________________ 

 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

 

Bairro:_________________ Cidade:_______________________________ UF:_____________ 

 

 

Dados do Veiculo 

 

Modelo:___________________ Cor:________________ Ano/Fabricação:__________________ 

 

Valor Total:____________________________________________________________________ 

 

Valor Financiado:_______________________________________________________________ 

 

Nº de Parcelas:_________________________________________________________________ 

 

Valor das Parcelas:______________________________________________________________ 

 

Instituição Financeira:____________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Assinatura do Cliente 

 

_____________________________________________________________________________ 

Assinatura do vendedor 

 

Banco Realize 

Entrada: 20% do valor da camionete 

Restante parcelado em: 60 x 
R$2342,61 



 

3ª SÍNTESE COLETIVA 

  

Logo após a escolha do melhor Banco segundo cada aluno partiremos para o esclarecimento e a 

resolução das propostas feitas pelos Bancos, para que eles percebam qual realmente é o melhor 

banco para comprar a S-10. Para que saibam se fizeram a melhor escolha e por que estão certos 

ou errados. Mas para compreenderem a situação será preciso responder as seguintes questões 

para cada um dos dois Bancos. Quais as taxas de juros do financiamento? Qual o capital 

financiado? Qual o Montante financiado? Quais os juros?   

 

 Banco Realize Encaixa 

Valor da camionete (Vc) R$132.000,00 R$132.000,00 

Entrada (E) 20% de 132.000,00 = 

26.400,00 

10% de 132.000,00 = 13.200,00 

Montante Financiado 

(Mf) 

60 x 2.342,61 = 140.556,60 60 x 2493,66 = 149.619,6 

Capital Financiado (Cf) = 

Vc – E 

132.000,00 – 26.400,00 = 

105.600,00 

132.000,00 – 13.200,00 = 

118.800,00 

Juros (J) = Mf – Cf 140.556,60 - 105.600,00 = 

34.956,60 

149.619,6 - 118.800,00 

=30.819,60 

Taxa Total (I) = 

[(Mf/Cf)-1]x100 

[(140.556,60/105.600,00) – 

1] x 100 = 33% 

[(149.619,6/118.800,00) – 1] x 

100 = 26% 

  

Ou seja, como a taxa de juros do Banco Realize é mais alta, o Banco com a melhor proposta de 

compra da camionete S-10 é o Banco Encaixa. 

 Assim após a resolução da situação anterior aplicaremos uma atividade para resolverem e 

reforçarem o conhecimento sobre o conteúdo que é os Juros. Partindo do pressuposto que o 

restante da herança era 265.000,00 reais menos 10% (entrada do banco encaixa) de 132.000,00 

reais, ou seja, os alunos ainda tinham de herança 251.800,00 reais, já que haviam quitado a 

camionete. 

Atividade de Ensino: 

 Vende se uma casa no valor de R$ 90.000,00 onde 30% de entrada e o restante em 36 

parcelas de R$ 2.100,00. Encontre: 

 Montante Financiado (Mf); R$ 75.600,00 

 Capital Financiado (Cf); R$ 63.000,00. 

 Juros (J); R$ 12.600,00 

 Taxa total (I). 20% 

 



 

 Valor da casa = R$ 90.000,00 

 30% de entrada = (30/100) x 90.000,00 = 0,3 x 90.000,00 = 27.000,00 

 Montante Financiado = 36 x 2.100,00 = 75.600,00 

 Capital financiado = Valor da casa – entrada 

      Cf = 90.000,00 – 27.000,00 

      Cf = 63.000,00 

 Juros = valor da comissão paga pelo empréstimo 

Juros = Montante financiado – Capital financiado 

Juros = 75.600,00 – 63.000,00 

Juros = 12.600,00 

 Taxa total (I) = {(Montante financiado/ Capital financiado) – 1} x 100 

Taxa total (I) = {(Mf/C) – 1} x 100 

Taxa total (I) = {(75.000,00/63.000,00) – 1} x 100 

Taxa total (I) = {1,2 – 1} x 100 

Taxa total (I) = 20% 

 

 

ANEXO 4 - SEGUNDO CAEPI ELABORADO E DESENVOLVIDOS PELOS 

PROFESSORES EM FORMAÇÃO 

CONTEÚDO: PERÍMETRO E ÁREA DE FIGURAS PLANAS 

PERIODO DE REALIZAÇÃO: 21\10\2013  a 25\10\2013 

Como provocar a necessidade de aprendizado nos alunos?  

Considerando que a atividade do sujeito é desencadeada a partir de uma necessidade, no 

caso da atividade de aprendizagem, apresenta-se como um desafio ao professor criar situações 

que gerem no estudante a necessidade de aprender os conceitos científicos, criar o que Moura 

(1996) denomina situação desencadeadora de ensino.  

A situação desencadeadora de ensino deve contemplar a gênese do conceito, ou seja, a 

sua essência, ela deve explicitar a necessidade que levou a humanidade à construção do referido 

conceito, como foram aparecendo os problemas e as necessidades humanas em determinada 

atividade e como os homens foram elaborando as soluções ou sínteses no seu movimento lógico- 

histórico (MOURA et al., 2010, p.103-104). Assim, em busca de gerar situações para as quais os 

estudantes atribuíssem significado, destaca-se como fundamental definir a situação que 



 

desencadeia a aprendizagem e que envolve os estudantes em atividade. Para Moura (1996, 

2010), diferentes recursos metodológicos podem concretizar a situação que desencadeia a 

aprendizagem.  Entre eles estão as situações do cotidiano – usada em nosso primeiro GAEPI -, 

os jogos e a história virtual do conceito, que serão usadas nesse segundo GAEPI. 

A situação que deu origem ao trabalho com conceitos matemáticos e que conduziu as 

ações propostas para os alunos foi uma história virtual que remetia às supostas dificuldades que a 

humanidade viria a ter com as delimitações de terrenos.   

Historicamente há indícios de pensamento algébrico desde os tempos dos babilônios, 

quando a partir de problemas do cotidiano eram gerados modos  gerais de resolução de 

determinados problemas, por exemplo, problemas de área e perímetro. Definiu-se desta forma, 

como situação desencadeadora de aprendizagem, uma história virtual em que fosse necessário o 

trabalho com os conceitos de área e perímetro. A opção pelo trabalho com estes conceitos foi 

reforçada pelos resultados de uma avaliação externa realizada na escola que revelou as 

dificuldades dos estudantes em diferenciar os dois conceitos.  

 Elaborada como uma viagem no tempo, a história contada para os estudantes 

proporcionava a vivência de situações de delimitação de território, abrangendo assuntos 

relacionados à organização da sociedade e por isso os alunos se envolveram coletivamente na 

solução de problemas.   

 

SITUAÇÃO DESENCADEADORA DE ENSINO – UMA HISTÓRIA VIRTUAL 

 

―A missão de Xinavane‖.  

Imaginem que vocês estão num futuro bem longínquo, e nesse futuro  quase toda a raça 

humana foi extinta após uma batalha com alienígenas robóticos que queriam dominar a Terra. 

Vocês tinham vencido, mas o planeta ficou devastado. Não sobrou nenhuma edificação. Todos 

os humanos adultos foram exterminados. Restaram apenas crianças e jovens. Todos os livros 

destruídos, arquivos dos computadores deletados. Todo o conhecimento elaborado pelo homem 

ao longo de sua permanência no planeta, não mais existia. Era como se tivessem voltado no 

tempo aproximadamente uns 2000 anos. Para tal empreitada de reconstrução, contavam  apenas 

com um grande aliado: Xinavane. 

 Xinavane era também um alienígena robótico, só que tinha se virado contra sua 

espécie, por não concordar com o extermínio da Terra. Como castigo pela deserção, os Teifos – 

nome da espécie robótica alienígena – desmontaram Xinavane e,  espalharam suas peças para 

que os humanos não conseguissem monta-lo novamente, porque sabiam que Xinavane, se 



 

pudesse os ajudaria a reconstruir o planeta Terra. Xinavane era um robô muito inteligente e 

certamente teria guardado informações que ajudaria os humanos na reconstrução de seu planeta. 

Os humanos acreditavam que Xinavane tinha guardado em seu HD as informações apagadas 

pelos Teifos. 

Só que as peças para montar Xinavane foram encontradas e a missão de vocês  hoje e 

remontá-lo para que os ajude a reconstruir o planeta . 

Será entregue aos alunos um papel cartão contendo o contorno da figura de Xinavane e 

as peças necessárias para montá-lo. 

 

Após 10 minutos de tentativas será revelado a primeira pista, que é uma peça do 

Xinavane, e a cada 5 minutos as demais ate completar as 4 dicas. 

 1ª Pista: 

 

2ª Pista:  

  

 

3ª Pista: 

  

   

  

   

   

   



 

 

4ª Pista:  

 

Com a interação mediada pelos professores em formação ao propor que ‗Xinavane‘ 

fosse remontado, teríamos a criação das condições iniciais para o desenvolvimento de ações e 

operações de aprendizagem de conceitos matemáticos pelos estudantes que foram envolvidos em 

atividade através da história virtual.  

Conforme a estrutura da atividade, as ações não estão diretamente relacionadas ao 

motivo que desencadeou a atividade, mas correspondem a objetivos que devem ser alcançados. 

―Denominamos ação ao processo que se subordina à representação daquele resultado que há de 

ser alcançado, quer dizer, o processo subordinado a um objetivo consciente‖ (LEONTIEV,1983, 

p.83)  

As ações são definidas no decorrer da atividade e podem ser constantemente 

modificadas. Diferentes ações podem atender ao mesmo objetivo. Os objetivos não são 

inventados, mas são dados dentro de circunstâncias objetivas. ―Em outras palavras, a ação que 

realiza o sujeito responde a uma tarefa: o objetivo, dado ante condições determinadas‖ (ibid., 

p.87).  

Dando continuidade à história os professores em formação iriam parabenizar a turma 

por terem conseguido remontar Xinavane. E iriam lhes dizer que conforme eles teriam visto 

Xinavane não se transformou em um Robô quando colocaram a ultima peça e que não possuía  

um HD com as informações roubadas pelos Teifos, informações essas tão necessárias para que 

   

   

 

   

   

 



 

eles reconstruíssem. Mas que se eles prestassem atenção e fossem bons observadores iriam ver 

que as informações estavam ali presentes, só que de uma forma mais simplista. 

A apresentação da história virtual de forma intencionalmente mediada pelos professores 

em formação, tinha entre vários objetivos gerar por parte dos alunos vários questionamentos. No 

intuito de auxilia-los na compreensão de que Xinavane possuía informações que os conduziria 

aos conceitos de perímetro e área, tão fundamentais na necessária reconstrução do planeta. Os 

professores em formação, pediram que eles se dividissem em cinco grupos para que juntos 

montassem o HD do Xinavane que também teria sido desmontando. Esse HD foi-lhes 

apresentando na forma de um quebra-cabeça. 

 

Caso eles demonstrem dificuldade na realização dessa atividade, lhes serão 

oportunizadas as seguintes facilitações: 

1ª pista: O portal devera ser montado do lado alto para o lado alto da caixa. 

2ª pista: Cinco das peças que possuem seis blocos de mesma cor, formam um canto 

(Peças da cor vermelha) 

4ª pista: O restante da montagem dos blocos è aleatório. 

A próxima aula teve inicio com os licenciandos relembrando a história virtual contada 

na aula passada e com a figura do Xinavane e de seu HD devidamente montados e expostos no 

quadro questionaram aos alunos qual deles seria maior em relação ao outro de acordo com: o 

tamanho, o espaço ocupado por suas peças e espaço gasto para contorna-los. O objetivo era que 

se fossem criando caminhos para conduzi-los à síntese histórica que lhes seria ofertada 

posteriormente. 

Síntese Histórica 



 

Há indícios históricos de que ocorreram sociedades avançadas que se instalaram ao longo 

dos rios Nilo, no Egito, Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, Indo e Ganges, na região centro-sul 

da Ásia e, Hwang Ho e Yangtzé, na Ásia Oriental.  

Essas sociedades, conhecidas por suas habilidades em engenharia na drenagem de 

pântanos e irrigação, construíram obras de defesa contra inundações, grandes edifícios e 

estruturas por meio de projetos que requeriam muita geometria prática. Repartiam heranças, 

pagavam tributos ao faraó. Para realizarem isso o trabalho dos ―estiradores de corda‖
13

 era 

extremamente necessário. Esse tipo de serviço foi bastante valorizado pelo matemático 

Demócrito, devido à sua eximia precisão.  

Numerosos exemplos concretos mostram que os babilônios do período 2000-1600 a.C. 

conheciam as regras gerais para o cálculo de perímetro e área de retângulos e de triângulos 

retângulos e isósceles. 

Pesquisadores ratificam ser também datados dessa época os primeiros documentos da 

história como livros sagrados e papiros
14

. Exemplificam esses fatos com estudos voltados nos 

papiros Golonishev e Rhind (1850-1650 a.C, aproximadamente), que se tornaram fontes 

identificáveis quanto à origem da utilização da Geometria, e dos conceitos de perímetro e área. 

Estudos realizados nesses papiros constataram que os egípcios e os mesopotâmicos 

construíram os primeiros templos dentro de projeções geométricas precisas. Para isso adotaram 

formas geométricas; logo, já resolviam problemas relacionados com a Geometria.  

No final do século de ouro da história da Matemática (330 a.C e 275 a.C 

aproximadamente)  viveu  o geômetra grego Euclides, autor de Os Elementos. Essa obra reúne 

de modo sistematizado as principais descobertas geométricas de seus precursores sobre os 

elementos sistemáticos. Dedicando-se ao ensino da Matemática, Euclides atraiu um grande 

número de discípulos, possibilitando assim a propagação de suas ideias.  

 Acontecia, assim a transformação da Geometria empírica, ou científica, dos egípcios e 

babilônios antigos, no que poderíamos chamar de Geometria ―sistemática‖ e Geometria 

"demonstrativa‖. 

                                                           
13

  No Antigo Egito, todos os anos durante o mês de junho, o nível das águas do Nilo começava a subir, era o inicio 

da inundação, que durava até setembro. Ao avançar sobre as margens, o rio derrubava as cercas de pedra que cada 

agricultor usava para marcar os limites de seu terreno, então usavam cordas para fazer a medição novamente. Havia 

uma unidade de medida assinada na própria corda. As pessoas encarregadas de medir esticavam a corda e 

verificavam, quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Daí, serem conhecidas 

como estiradores de corda. 
14

No Egito Antigo, o papiro era encontrado nas margens do rio Nilo. Foi muito utilizado pelos egípcios para 

diversos propósitos. As folhas eram sobrepostas e trabalhadas para serem transformadas numa espécie de papel, 

conhecido pelo mesmo nome da planta. Este papel (papiro) era utilizado pelos escribas egípcios para escreverem 

textos e registrarem as contas do império. Vários rolos de papiro, contando a vida dos faraós, foram encontrados 

pelos arqueólogos nas pirâmides egípcias. 

 

http://www.suapesquisa.com/egito/faraos.htm
http://www.suapesquisa.com/historia/piramides


 

Segundo Baltar (1996) o que estava em jogo era a questão de como se poderia dar um 

sentido à noção de perímetro e de área, independentemente da unidade escolhida. 

Dando continuidade ao segundo CAEPI e acreditando que eles teriam se apropriado de 

elementos tanto da SDE quanto da síntese histórica, foi pedido que eles se dividissem em grupos, 

que representariam suas novas famílias, já que de acordo com a história virtual todos os adultos 

tinham se extinguido, portanto, poderiam construir novos grupos familiares. A proposta era: 

 - receberiam pranchas de isopor, que seriam representativas de lotes territoriais, para 

arquitetarem a construção de suas casas. As mesmas teriam que caber dentro da extensão a eles 

ofertada, mais poderia e deveria ser construída para atender às suas necessidades e gostos. 

- teriam uma oferta de fichas (de várias cores, mais dimensões fixas) que foram 

valoradas como 1 m² para construírem essa casa. 

Após terem construído suas casas, seriam conduzidos a apresentarem a toda a sala suas 

casas. A explicarem o ―porque‖ de terem sido construídas daquela forma, com quantos e quais 

cômodos. Como também de dizerem qual era a área e o perímetro que tinham recebido para tal 

construção, qual fora a área e o perímetro  construídos e não construídos. Também foi lhes 

pedido a área e perímetro de cada cômodo dessa casa. Essas medidas tinham como unidade 

básica as fichas que utilizaram para a construção.  

Como última atividade desse CAEPI, foi proposto que os alunos de posse de uma folha 

sulfite A4, e na com o mesmo grupo de pessoas que tinha construído sua nova moradia, agora a 

representasse como uma planta baixa, fazendo uso das formas geométricas do  quadrado, 

paralelogramo,  retângulo, triangulo, trapézio, losango, circulo. Foi lhes sugerido que quando 

possuíssem um cômodo que não se encaixava em nenhuma dessas formas, então foi pedido que 

compossem o mesmo com duas ou mais formas. 

Pedimos-lhes que de posse dessa outra representação de suas moradias e fazendo uso da 

lista de fórmulas para calculo de  figuras planas (lista que se encontrava afixada em cima do 

quadro negro da sala de aula, e fora colocada pela professora regente) recalculassem as áreas que 

lhes fora pedido anteriormente. No final os valores das duas propostas de medição de área e 

perímetro de suas construções foram comparados. 

  



 

ANEXO  5 -  MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UEG-2013 

 

Sem./Ano Disciplina Obrigatórias CHS CHT 
1
º 

A
N

O
 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 4 132.00 

GEOMETRIA ANALÍTICA 4 132.00 

GEOMETRIA EUCLIDIANA 4 132.00 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 2 66.00 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 2 66.00 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 2 66.00 

OPTATIVA I 2 66.00 

TEORIA SOCIAL DE EDUCAÇÃO 2 66.00 

2
º 

A
N

O
 

ÁLGEBRA LINEAR 4 132.00 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 4 132.00 

DIDÁTICA 4 132.00 

LIBRAS 2 66.00 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS 2 66.00 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 4 132.00 

TEORIA DOS NÚMEROS 4 132.00 

3
º 

A
N

O
 

ÁLGEBRA  4 132.00 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 4 132.00 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 0 200.00 

FÍSICA I 4 132.00 

METODOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 66.00 

MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2 66.00 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2 66.00 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 4 132.00 

4
º 

A
N

O
 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS APLICADAS 4 132.00 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 0 200.00 

FÍSICA II 4 132.00 

INTRODUÇÃO A ANÁLISE 4 132.00 

METODOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 2 66.00 

OPTATIVA II 2 66.00 

TRABALHO DE CURSO 0 60.00 

 

  



 

ANEXO 6 – TRAJETÓRIA DE VIDA E PERCURSOS FORMATIVOS DOS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

 

Aline 

No momento da realização da investigação, Aline tinha 23 anos de idade, era casada, mãe 

de dois filhos, e o último nasceu durante o experimento formativo, entretanto, ela optou por ter 

somente duas semanas de licença de nossas atividades. Terminou o ensino médio em 2006, logo 

em seguida prestou vestibular para Biologia e não foi aprovada. Posteriormente, em 2007, 

prestou para matemática e foi aprovada. Entretanto, desistiu logo no primeiro ano. Em 2009, 

decidiu fazer uma mudança: prestou vestibular para Direito, foi aprovada, cursou um semestre, 

mas não se adaptou e desistiu. Em 2010 retornou ao curso de matemática. Residia, nesta época, 

em uma casa própria, situada um pouco distante da Universidade. Seu esposo a trazia e a 

buscava das aulas todos os dias. Natural de Quirinópolis-GO, filha de uma família formada pelo 

pai produtor rural, pela mãe do lar e por uma irmã. Grau de escolaridade dos pais: ensino 

fundamental incompleto. Realizou toda a sua educação básica em escolas públicas. Acredita que 

será professora. 

 

 Bruna 

Durante o andamento da investigação, Bruna tinha 21 anos de idade, era solteira e 

morava em casa própria nas proximidades da Universidade. Possuía uma motocicleta que era seu 

meio de condução para vir estudar. Nascida em Quirinópolis, filha única, não trabalhava e era 

mantida pelo pai marceneiro e a mãe do lar. Grau de escolaridade dos pais: fundamental 

completo. Cursou ensino fundamental e médio em escolas públicas. Disse-nos que estava 

fazendo o curso de Matemática porque queria fazer Engenharia Civil, mas como era muito nova 

os pais não a deixavam se mudar, então pretendia perseguir seu sonho logo que terminasse a 

licenciatura. Não pretende ser professora.  Realizou um vestibular para Educação Física, foi 

aprovada e não cursou. No outro ano realizou para Matemática. 

 

 Gabriela 

No desenvolvimento da investigação, Gabriela possuía 21 anos de idade. Também 

solteira, residia, à época em casa própria, situada um pouco distante da Universidade. Como 

Bruna possuía uma motocicleta que a conduzia às aulas. Natural de Quirinópolis, filha de uma 

família formada pelo pai eletricista e pela mãe do lar. Possui somente um irmão por parte de pai. 

Grau de escolaridade dos pais: pai ensino médio e mãe fundamental incompleto. Cursou ensino 



 

fundamental em escola pública e ensino médio em escola particular. Trabalha numa loja de 

roupas e disse-nos que possui grande possibilidade de ser professora, porém, faz uma ressalva: 

espera que os salários pagos a essa classe de trabalhadores melhorem. Devido, a essa questão, 

diz que pretende fazer mestrado e doutorado e dar aulas na Universidade. Somente realizou um 

vestibular para Matemática e foi aprovada. 

 

 Joel 

No período em que realizamos a pesquisa, Joel tinha 36 anos de idade, morava em uma 

cidade de Minas Gerais chamada Santa Vitória e viajava 3h todas as noites para vir estudar. Ali 

naquela cidade era segurança da Agência Bancária da Caixa Econômica Federal. Nos poucos 

momentos livres, fazia fretes numa camionete própria para complementar a renda da família. Era 

casado, pai de dois meninos e a esposa trabalhava fora, ficando as crianças numa creche pública. 

Natural de Ituiutaba-MG, filho de uma família formada pelo pai produtor rural (já falecido), pela 

mãe do lar e por um irmão. Grau de escolaridade dos pais: ensino fundamental incompleto. Fez 

ensino fundamental e médio em escolas públicas. Por necessidades de subsistência priorizou o 

serviço razão pela qual demorou concluir sua educação básica, atrasando também sua entrada na 

Universidade. Já se encontra em seu sexto ano na licenciatura, pois em seu primeiro ano 

reprovou em Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica e Teoria dos Números. Pensa 

em ser professor, pois vê nisso uma possibilidade de ascensão financeira e social. Foi aprovado 

no primeiro vestibular que prestou. 

 

Yann 

Yann durante a pesquisa tinha 22 anos de idade, era casado. Natural de Quirinópolis – 

GO, estava no curso há 5 anos, o motivo do atraso foi a reprovação no segundo ano em Cálculo 

Diferencial e Integral II e isso trouxe-lhe consequências. Residia, à época em uma casa própria 

situada pouco distante da Universidade. Tinha carro próprio e fazia uso do automóvel para se 

locomover para as aulas. Trabalhava numa agência bancária. Pensa em ser professor. Filho de 

uma família formada pelo pai cabeleireiro (já falecido), pela mãe costureira e por um irmão. 

Grau de escolaridade dos pais: pai ensino fundamental incompleto e a mãe ensino médio 

completo. Cursou ensino fundamental e médio em escolas públicas. Realizou apenas o vestibular 

para o curso de matemática. 

 

Luciana 



 

Luciana durante a pesquisa tinha 35 anos de idade, era solteira, mais iria se casar no 

próximo ano e se mudar para Porto Alegre – Rio Grande do Sul, cidade onde residia seu 

namorado. Estava no curso há 6 anos como Joel, o motivo do atraso:  reprovação no primeiro 

ano em Geometria Analítica e isso tinha lhe trazido consequências. Residia, à época, em uma 

casa alugada situada pouco distante da Universidade. Tinha carro próprio e o utilizava para se 

locomover para a as aulas. Trabalhava numa empresa administradora de cartões de crédito. Não 

queria ser professora em hipótese alguma. Natural de Quirinópolis, filha de uma família formada 

pelo pai agricultor, pela mãe do lar e por três irmãos. Grau de escolaridade dos pais: ambos 

possuem o ensino fundamental incompleto. Cursou ensino fundamental e médio em escolas 

públicas. Parou de estudar na 5ª série do ensino fundamental por residir no meio rural e lá não ter 

escolas. Isso ocasionou um atraso na entrada para o ensino médio e Universidade. 

Posteriormente, esse atraso se acentuou pelo fato de ter realizado seis vestibulares até conseguir 

o seu ingresso. Desses, cinco foram para o curso de biologia e somente o último, no qual fora 

aprovada, para matemática. 

 

Marilene 

Marilene no período de concretização da investigação tinha 34 anos de idade e era 

casada, sendo mãe de dois filhos. Disse que se casou muito nova e logo se tornou mãe e, por isso 

não tinha como retomar os estudos, ocasionando um retardo em sua entrada na Universidade. 

Residia, à época, em uma casa própria que se encontrava pouco distante da Universidade. Tinha 

uma motocicleta que a conduzia ao trabalho e à Universidade. Trabalhava na secretaria de saúde 

municipal, onde desempenhava a função de agente de saúde porque era técnica em enfermagem, 

entretanto, disse que não optou por um curso de enfermagem superior, optando por uma 

licenciatura motivada pelo desejo de ser professora. Filha de uma família formada pelo pai 

agricultor, pela mãe do lar e por um irmão. Grau de escolaridade dos pais: fundamental 

incompleto. Cursou o ensino fundamental e médio em escolas públicas. Prestou três vestibulares 

até conseguir ser aprovada, todos para Matemática. Estava no curso há cinco anos, motivo: no 

primeiro ano reprovou em Cálculo Diferencial e Integral e Geometria Analítica. 

 

Tiago 

Tiago no período de concretização da investigação tinha 26 anos de idade e era casado, 

sendo pai de apenas um filho. Residia, nesse período, em uma casa alugada que se encontrava 

pouco distante da Universidade. Vem a pé para a aula. Tiago era mecânico de máquinas 

agrícolas. Optou por uma licenciatura, pensando na possibilidade de uma melhora nas condições 



 

sociais e financeiras.  Não descarta a possibilidade de ser professor, mas não pretende deixar de 

ser mecânico. Filho de uma família formada pelo pai que era trabalhador braçal de uma usina de 

cana-de-açúcar do município, pela mãe do lar e por um irmão. Grau de escolaridade dos pais: o 

pai possui o ensino fundamental incompleto e a mãe se encontra cursando o primeiro ano de 

Pedagogia, fato que o enche de orgulho.  Concluiu o ensino fundamental e médio em escolas  

púbicas. Foi aprovado já no primeiro vestibular. Nunca reprovou em nenhuma disciplina ao 

longo do curso. 

 

 Vanusa 

Vanusa no período de concretização da investigação tinha 30 anos de idade e era casada, 

sendo mãe de duas filhas. Residia, nessa época, em uma casa própria situada em um bairro longe 

da Universidade. Possuía uma motocicleta e fazia uso dela para vir à Universidade. Vanusa 

trabalhava numa revendedora de automóveis onde desempenhava a função de gerente de atenção 

ao cliente. Escolheu uma licenciatura por falta de opção se tivesse condições financeiras teria 

feito outro curso. Acredita que não será professora por causa das questões salariais. Filha de uma 

família formada apenas pela mãe do lar (não conheceu o pai) e por uma irmã. Grau de 

escolaridade da mãe: ensino fundamental incompleto. Cursou ensino fundamental e médio em 

escolas púbicas.  Abandonou os estudos durante algum tempo em razão do casamento e da 

maternidade por esse motivo demorou entrar na Universidade. Foi aprovada já no primeiro 

vestibular. Nunca reprovou em nenhuma disciplina ao longo do curso. 

 

 Vivian 

No momento da realização da investigação, Vivian tinha 20 anos de idade, era solteira. 

Natural de São Simão-GO, nessa época residia em Chaveslândia-MG. Viajava aproximadamente 

2h todos os dias para chegar até a Universidade. Filha de uma família de professores: pai 

professor de matemática, mãe pedagoga. Tem uma irmã que também se formou em Pedagogia. 

Cursou toda a sua educação básica em escolas públicas. Trabalhava em uma loja de materiais de 

construção. Acreditava que em razão do seu contexto familiar muito provavelmente se tornará 

uma professora.  

  



 

ANEXO 7 - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO (TCI) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 Projeto de Pesquisa: Estágio Supervisionado: um Espaço de Apropriação do Planejamento 

como Elemento Organizador da Atividade Pedagógica. 

Questão Investigativa: QUAIS AS AÇÕES DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM 

FORMAÇÃO, REVELADORAS DA COMPREENSÃO DO PLANEJAMENTO, TENDO 

COMO BASE A THC? 

Objetivo: INVESTIGAR AS AÇÕES DOCENTES, DURANTE O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO, QUE INDIQUEM UMA APROPRIAÇAO DO PLANEJAMENTO 

COMO ELEMENTO ORGANIZADOR DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA. 

Telefone para contato 64 – 9963-62-4 

Correio Eletrônico: profmariamarta@hotmail.com  

Pesquisador responsável: Maria Marta da Silva 

Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Wellington Lima Cedro 

Pelo presente consentimento, eu, __________________________________________________, 

Declaro que fui informado(a), de forma clara e detalhada, dos objetivos e da justificativa da 

Pesquisa cujo o título provisório é: Estágio Supervisionado: um Espaço de Apropriação do 

Planejamento como Elemento Organizador da Atividade Pedagógica. A ser desenvolvida no 

período de março a junho de 2013. Tenho conhecimento de que receberei resposta a qualquer 

dúvida sobre os procedimentos e outros assuntos relacionados com esta pesquisa. Entendo que as 

pessoas envolvidas não serão identificados (a não ser nos casos que solicitem) e, que se manterá 

o caráter confidencial das informações registradas relacionadas com a privacidade dos 

participantes da pesquisa. Ainda foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento. Concordo com a participação neste estudo, bem como autorizo para fins 

exclusivamente desta pesquisa e de seus frutos, a utilização de informações coletadas 

(entrevistas, áudios e imagens) nesta pesquisa. 

Dados para contato: Telefone:  __________________________________ 

 

E-mail: ______________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 

_____________________________________________________________________________ 

Maria Marta da Silva 


