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RESUMO 

 

LEMES, Núbia Cristina dos Santos. Evidências da produção de sentidos dos princípios da 

proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática em 

atividade de ensino. 2012. 153f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. 

 

Este trabalho objetivou evidenciar a produção de sentidos dos princípios da proposta didática 

lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática de 6º ao 9º anos das redes públicas 

de ensino de um município do interior do estado de Goiás. O par lógico-histórico é reflexo da 

teoria histórico-cultural, pois a evolução do conceito é produto histórico humano. Gera a 

compreensão dos nexos do conceito, fundamentais a Matemática porque é uma metodologia 

em que as atividades apresentam as etapas de desenvolvimento do conhecimento. O curso de 

formação constituiu para a pesquisadora o experimento didático cujos dados revelaram 

resposta à seguinte pergunta de pesquisa: Quais as evidências da produção de sentidos dos 

princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática 

em atividade de ensino? No curso, os professores estiveram em atividade de ensino, 

estudaram e desenvolveram ações fundamentadas na teoria histórico-cultural. No primeiro 

momento os professores apresentaram ao grupo exercícios de álgebra aplicada a seus alunos 

antes de participarem do curso de formação. Durante o curso, a partir dos exercícios que 

apresentaram no início da formação, os professores elaboraram atividades orientadoras de 

ensino compartilhando-as com o grupo que apresentou sugestões, sendo estas incorporadas 

nas atividades e aplicadas em suas respectivas salas de aula sob acompanhamento da 

pesquisadora. O curso de formação teve duração de cinco meses, perfazendo um total de trinta 

horas distribuídas em sete encontros, filmados com o consentimento dos participantes. A 

análise das evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-

histórica pelos professores tomou-se por embasamento teórico os autores: Facci (2004), Sousa 

(2004), Lanner de Moura e Sousa (2004), Moura et. al. (2010) e Davidov (1988), o que gerou 

as unidades de análise denominadas Um novo sentido para a organização do ensino e 

Sentidos do lógico-histórico do conceito nas atividades orientadoras de ensino. Tais unidades 

foram compostas de episódios que revelaram o fenômeno pretendido; confirmado nas 

transcrições feitas das filmagens do curso, nos diários da pesquisadora e dos docentes, na 

entrevista com os professores e atividades orientadoras de ensino elaboradas por eles. A 

formação provocou nos professores a produção de sentidos ao aprenderem e ensinarem 

álgebra numa proposta lógico-histórica. Eles interagiram, colaboraram entre si, perceberam a 

importância da inserção do lógico-histórico em suas atividades e sinalizaram dar continuidade 

à elaboração de atividades orientadoras de ensino, pois reconheceram que a proposta é 

aplicável a qualquer conteúdo matemático e adequada para a aprendizagem e o consequente 

desenvolvimento do aluno. 

 

Palavras-chave: Lógico-histórico. Coletivo. Formação. Aprendizagem. Sentido. 

 

 

 

  



 
 

RESUMEN 

 
LEMES, Núbia Cristina dos Santos. Evidencias de la producción de sentidos de los 

principios de la propuesta lógico-histórica de la algebra por los profesores de 

Matemática en las actividad del enseñanza. 2012. 153f. Dissertação (Mestrado) - Programa 

de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2012. 

Este trabajo objetivó evidenciar la producción de sentidos de los principios de la propuesta 

lógico-histórica de la algebra por los profesores de Matemática de 6º al 9º años de las redes 

públicas de enseñanza de un municipio del interior del estado de Goiás. El par lógico-

histórico y reflejo de la perspectiva histórico-cultural, pues la evolución del concepto es 

producto histórico humano. Genera la comprensión de los nexos del concepto, fundamental a 

la Matemática porque es una metodología en que las actividades presentan las etapas de 

desarrollo del conocimiento. ¿El curso de formación constituyó para la investigadora el 

experimento didáctico cuyos datos revelaron respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: Cuáles las evidencias de la producción de sentidos de los principios de la 

propuesta lógico-histórica de la algebra por los profesores de Matemática en las actividad 

del enseñanza? En el curso, los profesores estuvieron en actividad de enseñanza, estudiaron y 

desarrollaron acciones fundamentadas en la teoría histórico-cultural. En el primer momento 

los profesores presentaron al grupo ejercicios de álgebra aplicada a sus alumnos antes de 

participar del curso de formación. Durante el curso, a partir de los ejercicios presentadas en el 

inicio de la formación, los profesores elaboraron actividades orientadoras de enseñanza 

compartiéndolas con el grupo que presentaron sugerencias, siendo estás incorporadas en las 

actividades y desarrollaron en sus respectivas salas de aula bajo acompañamiento de la 

investigadora. El curso de formación tuvo duración de cinco meses, profazando un total de 

treinta horas distribuidas en siete encuentros, filmados con el consentimiento de los 

participantes. El análisis de las evidencias de la producción de sentidos de los principios de la 

propuesta lógico-histórica de la algebra se tomó por embasamiento teórico los autores: Facci 

(2004), Sousa (2004), Lanner de Moura y Sousa (2004), Moura et al (2010) e Davidov 

(1988), lo que generó las unidades de análisis denominadas Un nuevo sentido para la 

organización de la enseñanza y Sentidos de lo lógico-histórico del concepto en las 

actividades orientadoras de enseñanza. Tales unidades fueron compuestas de episodios que 

revelaron el fenómeno pretendido; confirmado en las transcripciones hechas de las imágenes 

del curso, en los diarios de la investigadora y de los docentes, en la entrevista con los 

profesores y actividades orientadoras de enseñanza elaboradas por ellos. La formación 

provocó en los profesores la producción del sentidos al aprendieren y enseñaren algebra en 

una propuesta lógico-histórica. Estos colaboraron entre sí, percibieron la importancia de la 

inserción del lógico-histórico en sus actividades e indicarán dar continuidad a la elaboración 

de actividades orientadoras de enseñanza, pues reconocieron que la propuesta es aplicable a 

cualquier contenido matemático y adecuada para el aprendizaje y el consecuente desarrollo 

del alumno. 

Palabras clave: Lógico-histórico. Colectivo. Formación. Aprendizaje. Sentido. 
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Sobre o Movimento das Pedras 

 

Respira-se com dificuldade 

quando se é uma pedra. 

 

O limo, o líquen... 

a lesma desliza 

sobre a pele mineral 

 

Tudo imóvel 

parado: 

o vento 

o orvalho 

o tempo. 

 

Petrificados os olhos 

pétreo sonho moldado nas aparências, 

olhando dirá: 

onde está o movimento? 

 

A pedra respira. 

O limo verdeja. 

A lesma desliza. 

O orvalho goteja. 

O vento anuncia. 

 

O tempo flui. 

lento sangue que pulsa mudo: 

movimento. 

 

 

Mauro Luís Iasi. 
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Onde está o movimento? 

 

 

 

“Formar o professor de qualidade é organizar as ações 

coletivas de modo que o sujeito, ao agir para resolver 

uma determinada parte da atividade, perceba-se como 

usufruindo de uma parte dos bens construídos na 

coletividade e, ao mesmo tempo, fazendo parte desta 

construção. Assim, ao ensinar o conteúdo de 

Matemática, o educador matemático toma parte na 

atividade “educação escolar” na expectativa de estar 

contribuindo para que os alunos compreendam melhor o 

seu mundo e construam capacidade para torná-lo cada 

vez mais humano” (MOURA, 2000, p. 125). 

 

  

 

Ser professora de Matemática foi uma escolha. O primeiro contato como docente de 

uma sala de aula se deu ao substituir uma colega. Foi um início conturbado pelo pouco 

conhecimento sobre como organizar o ensino e lidar com os alunos de forma a orientá-los no 

aprendizado, o que nos levou à descoberta de que, para ser professora, saber o conteúdo não é 

o bastante. Esses elementos motivaram-nos a buscar saídas para amenizar os problemas 

enfrentados. Vieram a Especialização em Educação Matemática e o Mestrado. Paralelamente 

à Especialização, o trabalho na Subsecretaria Regional de Educação na função de formadora 

de professores de Matemática do 6º ao 9º anos, em projeto da Secretaria Estadual de 

Educação de Goiás,
2
 possibilitou-nos notar que contribuíamos com os colegas e estes, por sua 

vez, sempre à vontade, compartilhavam suas experiências, expectativas, anseios, 

preocupações, na tentativa de encontrar apoio e soluções para suas dificuldades. 

Acabamos percebendo que o desejo de organizar o ensino que levasse a 

aprendizagem dos alunos era uma aspiração de todos. Nisto, ocorreram-nos reflexões a 

respeito de como contribuir com aquele grupo que esperava de nós algo mais que detectar 

problemas no ensino, motivando-nos ao desenvolvimento desta pesquisa, na expectativa de 

que ela oferecesse indicações de respostas a algumas angústias, tais como: dar sentido ao que 

é ensinado e chamar a atenção dos alunos para a importância dos conteúdos.  Sabemos que 

temos a responsabilidade de auxiliar os professores, contrapor à mera constatação e, mesmo 

que a solução não dependa só de nós, ao nos incluir no grupo dos que não concordam com o 

                                                           
2
 Ver Pontes (2011). 
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que é praticado e buscar meios de sua alteração “[...] estamos contribuindo para a 

transformação da realidade vigente” (CEDRO, 2004, p. 03).  

Como profissional da educação, nossa prática deve ter sentido àquele que nos ouve; 

logo, envolve mais do que apenas conhecimento; somos mentores, organizadores do ensino. 

Assim, para saber como agir, precisamos estar cientes do que significa ser professor, já que a 

prática não é suficiente para solucionar as dificuldades; necessitamos fundamentar 

teoricamente nossas decisões, nossas escolhas; para tanto, estar em constante formação é uma 

alternativa eficaz. 

Esta pesquisa é um exemplo de que podemos dar sentido às nossas ações desde que 

estejamos conscientes de nosso papel de “formador de sujeitos humanizadores de seus 

mundos” ser professor de Matemática é ter a consciência de que esta ciência “tem um 

determinado valor cultural e formativo” (MOURA, 2000, p. 126), o que envolve oferecer 

oportunidade aos sujeitos quanto ao desenvolvimento da consciência.  Sabendo disso, 

possibilitamos aos professores o contato com uma teoria através de princípios como o 

compartilhamento; a inserção do lógico-histórico do conceito; a criação de motivos; 

mediação; intencionalidade na escolha de instrumentos e o entendimento do que é sentido e 

significado - os fez refletir sobre o papel do professor na organização de atividades 

transformadoras, humanizadoras dos sujeitos, por meio do contato com situações 

desencadeadoras de aprendizagem.  

Desenvolvemos um curso de formação com os professores de Matemática do 6º ao 9º 

anos das redes públicas de ensino de um município do interior do Estado de Goiás, discutindo 

com eles a proposta lógico-histórica. 

 Esse curso de formação constituiu o experimento didático da pesquisa que, por sua 

vez, objetivou evidenciar a produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-

histórica da álgebra naquele grupo de professores de Matemática em atividade de ensino. A 

pergunta norteadora da pesquisa foi a seguinte: Quais as evidências da produção de sentidos 

dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de 

Matemática em atividade de ensino? Em quatro capítulos, procurando nos embasar na teoria 

histórico-cultural, apresentamos discussões que conduzem o professor a uma atitude 

transformadora. 

No Capítulo I discutimos a formação de professores no Brasil, afunilando para a 

formação de professores de Matemática, mais precisamente no último século. A partir dos 

estudos de Sousa (2004), Cedro (2004, 2008), Moretti (2007), Dias (2007), Lopes (2009) e 
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Ribeiro (2011) buscamos referências para discutir o papel do professor na organização de um 

ensino intencional e planejado. 

No Capítulo II definimos o aporte teórico deste trabalho e, por meio da dialética 

entre objetivação e apropriação, refletimos sobre o comportamento e as atitudes do homem 

conforme as circunstâncias históricas e culturais  de seu meio e como estas refletem em seu 

psiquismo.  Instrumentos e signos como mediadores do desenvolvimento da consciência são 

debatidos neste capítulo e, tendo em vista que os professores reconhecem a importância de se 

explorar a história da Matemática, abordamos uma proposta defendida por Sousa (2004); Dias 

(2007); Moretti (2007) e Cedro (2004, 2008), a qual privilegia o lógico-histórico, uma 

metodologia que leva em conta, como mencionado, a história da Matemática contrapondo-se 

à contação de fatos, descobertas e definições prontas, imutáveis e definitivas. O lógico-

histórico considera que essa disciplina continua se desenvolvendo, motivo pelo qual, na sua 

formação, o professor de Matemática entre em contato com os processos de transformação 

dos conhecimentos e assim os apresente a seus alunos, como produto da construção humana.  

Na citada abordagem - lógico-histórica - enfoca-se o aspecto histórico, entendido 

além do processo de produção e desenvolvimento do objeto, já que se refere às formas de sua 

apropriação pela humanidade, como foi manifestado e apoderado; “o aspecto histórico assim 

entendido revela elementos essenciais para o conhecimento do objeto” (MORETTI, 2007, p. 

98), acrescentando-se que, quando o pensamento humano se apropria desses elementos, tem-

se a constituição do lógico. 

Ao organizar o conhecimento de modo a considerar o processo histórico de produção 

da Matemática, as contribuições das diversas culturas, os processos de apropriação, 

significações coletivas e sentidos particulares, assim como objetivos, métodos permeados 

pelos elementos fundamentais do ensino, professor, aluno e objeto do conhecimento, o 

professor está em atividade de ensino na ótica da teoria histórico-cultural. Nesses termos, 

quando o professor considera as particularidades de sua classe, torna o processo enriquecedor 

tendo, na concretização da atividade de ensino, a atividade orientadora de ensino. Esta vai 

além de uma lista de exercícios, pois incorpora o lógico-histórico. Assim, o conceito de 

atividade e o sentido que damos à atividade de ensino e à atividade orientadora de ensino são 

discutidos também no segundo capítulo.  

O Capítulo III apresenta o experimento didático, nossa opção metodológica nesta 

pesquisa. Descreve ainda todas as etapas do experimento, a justificativa pela escolha do 

conteúdo de álgebra e perpassa os nexos conceituais que contemplam a álgebra simbólica e 

não-simbólica. Para compreender a trajetória pessoal dos participantes desta pesquisa, foi feita 
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uma entrevista com os cinco professores, sendo esse resultado apresentado nesse capítulo. O 

experimento didático na proposta de discussão dos pressupostos da teoria histórico-cultural 

constituiu uma tentativa de convidar os docentes a pensar sobre o uso do livro didático, pois 

além do seu uso, os professores podem e devem organizar outras situações de ensino. Daí a 

necessidade de convidar os professores a entrar em contato com atividades orientadoras de 

ensino, atividades intencionalmente organizadas com o fim de gerar nos professores 

“situações de aprendizagem” (DAVIDOV, 1999). 

Buscamos então situar a Matemática em uma abordagem que apresentou o 

movimento de instabilidade dos fatos e de evoluções de conceitos, elaborando propostas que 

incorporaram estes elementos, com isso ousamos criar algumas atividades e dispor de outras 

desenvolvidas por Lanner de Moura e Sousa (2004); trabalhamos com os professores para que 

pudessem averiguar como a proposta “funciona na prática” uma vez que eles assim desejam. 

Então, não falamos apenas da metodologia, analisamos como esta se dá na elaboração das 

atividades orientadoras de ensino (MOURA, 1996).  

Desse modo, na condição de pesquisadora, propusemos a transformação de uma 

realidade e nos víamos também nos transformando. Ao organizar o experimento didático, os 

instrumentos escolhidos intencionaram evidenciar a produção de sentidos dos princípios da 

proposta didática lógico-histórica da álgebra naquele grupo de professores. 

No Capítulo IV analisamos o que a proposta desencadeou nos docentes, pois o curso 

de formação não foi o foco da pesquisa, mas as discussões de como os professores agiram, 

como aprenderam a partir de nossas ações e intervenções, ou seja, buscamos interpretar como 

ocorreu o fenômeno da produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-

histórica da álgebra naquele grupo de professores em atividades de ensino. Ao trabalhar no 

campo dos sujeitos, pudemos compreendê-los em seu meio, bem como otimizar as chances de 

aproximação do real, apreender do objeto em desenvolvimento sua história, sua evolução, no 

sentido do que ocorreu antes, durante e depois do seu vir a ser; tais manifestações notadas 

pela ação e operação intencional sobre o objeto são consolidados no experimento didático 

cujos dados se concretizaram no curso de formação.  

Acreditamos que a busca pelo conhecimento ampliou nosso universo pessoal, 

cultural e profissional, pois agora vemos sentido no que fazemos e temos condições de 

argumentar teoricamente em defesa do que acreditamos. Esperamos, portanto, que este 

trabalho sirva de referência ao propósito de encontrar caminhos para as novas descobertas da 

abordagem lógico-histórica como forma de “auxiliar o pensamento daquele que ensina e 

daquele que aprende a movimentar-se no sentido de resolver problemas, a partir de 



16 
 

 

definibilidades próprias dos conceitos” (SOUSA, 2011) gerados pelas possibilidades de um 

ensino de Matemática dotado de sentido. 

Finalmente, entendemos que ensinar Matemática é fazer compreender que esta é uma 

ciência de busca de respostas e que seu saber permite ultrapassar a barreira do senso comum e 

do saber empírico quando gera o desenvolvimento da consciência do indivíduo. Assim sendo, 

neste trabalho desejamos conscientizar como o ensino de Matemática deve ser focado, de 

forma a considerar como esta ciência foi gerada, nada mais que a tentativa do homem de 

entender e descrever os movimentos da vida. 
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Capítulo I  

A formação do professor de Matemática no Brasil 

 

  
A questão norteadora deste trabalho está em evidenciar a produção de sentidos dos 

princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática em 

atividade de ensino, o que compreende analisar o docente em aprendizagem, em formação; 

daí a necessidade de apresentar a nossa concepção no tocante à formação de professores 

especialmente os de Matemática no Brasil, o que implica o entendimento do desenvolvimento 

das concepções a respeito dessa formação. Exploramos também as definições de professor 

reflexivo e professor pesquisador, por serem conceitos frequentes em publicações que 

abordam o ensino. 

 

A formação de professores no Brasil 

 

Formação é um processo que vem adquirindo conotação diferente da concebida até o 

final do século XX quando um diploma simbolizava a “finalização de estudos” e sinalizava a 

estabilidade do saber. No século XXI vivenciamos um novo sentido para a formação que se 

situa na qualificação do inacabado, do que não tem fim. Araujo e Moura afirmam que estar 

em formação é uma característica própria dos seres vivos e, por isso, a formação é permanente 

e a divisão entre formação inicial e formação continuada é nula; a formação “ocorre sempre, 

ainda que de diferentes formas, com diferentes intencionalidades e com diferentes qualidades. 

O sentido do formar é sempre o de um verbo conjugado no gerúndio [...]” (ARAUJO; 

MOURA, 2008, p. 77), ou seja, uma explicitação do processo contínuo de integração de 

experiências e conhecimentos ao desenvolvimento do ser humano.   

Tanto a busca de conhecimentos quanto sua construção fazem parte da vida daqueles 

que desejam manter-se instruídos, essencialmente na profissão docente em que a exigência de 

atualização constante é mais acentuada, já que o professor representa a escola e esta é para a 

sociedade a representação física da difusão do conhecimento. Contudo, na sociedade do 

século XX, não era bem assim. O professor era visto como erudito, detentor do conhecimento 

e sua palavra era inquestionável.   



18 
 

 

A transferência de conhecimento para os alunos figurava como a principal função do 

professor; por vezes era reconfigurada na ambiguidade de como deveria ser a sua formação, 

cuja controvérsia se arrasta desde a instituição das primeiras Escolas Normais e pode ser 

assinalado como movimento que reflete a tendência teórica ou área de conhecimento 

predominante a cada época, tal como constata Moura (1993) apoiado nas pesquisas da 

Fundação Carlos Chagas. Esse autor nos mostra que, até o final da primeira metade do século 

XX, o professor era formado para solucionar conflitos, um “agente de ajustamento das 

diferenças individuais” (MOURA, 1993, p. 02).  

Na década de 1970, o professor era um “aplicador de técnicas”, devendo ter a 

destreza de elaborar planejamentos de ensino que refletissem objetivos, conteúdos e métodos. 

A ele era conferido papel principal para o desenvolvimento nacional. Neste período 

prevaleceu na Educação a racionalidade técnica, definida por Perez (1999, p. 272) como 

“técnicas produzidas externamente, sem a participação do professor”, as quais lhe eram 

impostas. A expressão racionalidade técnica é utilizada também para designar o fato de não se 

considerar a capacidade dos cursos de formação de professores de produzirem conhecimento, 

vez que o objetivo do ensino era a aprendizagem de técnicas.  

Na década de 1980, além do enfoque no docente e na compreensão da sua formação, 

o processo ensino-aprendizagem recebe indagações e “De ‘como ensinar? ’ passamos para 

‘por que, para que e para quem ensinar? ’” (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 34). Tais 

questionamentos evocam elementos de caráter mais geral como causas socioculturais e 

políticas, deslocando o professor para o centro das discussões e para o fato de que sua conduta 

em sala de aula deveria refletir as respostas a tais questões.  

Na década de 1990, a disseminação do uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC´s), passa a ser destaque nos cursos de formação de professores, pois estas 

eram consideradas como solução para os problemas da Educação, o que exigia profissionais 

que soubessem utilizá-las com eficácia. Como observam Fiorentini e Lorenzato (2009), os 

registros revelam uma crise no ensino. Os professores acreditavam que poderiam ser 

substituídos pelas máquinas e criaram uma enorme resistência ao seu uso. 

Na mesma década de 1990 é instituída a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/96, BRASIL, 1996), que recomenda um prazo de dez anos, a partir de 

sua criação, para adequação de todos os professores ao nível superior legitimando o papel da 

Educação para o desenvolvimento social, econômico e político do país. Entre outras 

determinações, a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) em seu artigo 43 que trata da Educação 

Superior, apregoa a formação de professores reflexivos. Porém, antes mesmo da instituição do 
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termo reflexivo pela LDB, ele já era slogan de quem formava professores, independentemente 

da perspectiva política e ideológica; quem não empregava o termo poderia ser mal-

interpretado, considerado alheio às tendências da Educação, pondera Zeichner (2008). 

Ser reflexivo foi uma peculiaridade atribuída pelo norte-americano John Dewey no 

início do século XX ao criticar o fordismo-taylorismo, denominação dada à organização 

fracionada do trabalho em que cada operário realizava uma tarefa específica e a repetia no 

menor tempo possível e sem conhecer como se chegava ao produto final. Esse conhecimento 

ficava apenas em poder do gerente e fiscal do cumprimento das tarefas; assim, com a redução 

no tempo de produção, ampliavam-se os lucros dos exploradores da mão de obra dos 

operários. Para Dewey, ser reflexivo era lutar contra a opressão e a dominância.   

 Na opinião de Zeichner (1993), o termo reflexivo define o conjunto de três atitudes: 

a primeira é o espírito aberto, ou seja, ser receptivo; a segunda é a responsabilidade, é agir de 

forma planejada, a última é o entusiasmo, a dedicação que refletem o interesse do indivíduo. 

Nas palavras de Magalhães (2010, p. 23): 

 

Ter o espírito aberto significa estarmos receptivos a várias opiniões, ignorando as 

ideias pré-concebidas e, assim, admitir a possibilidade de erro. Ser intelectualmente 

responsável é analisar as consequências de um passo projetado e defender uma 

posição em relação a este passo. Para isso é importante o contato com assuntos 

relacionados com nossa experiência a fim de encontrar significado no que 

aprendemos, percebendo a importância desses assuntos para o nosso crescimento 

intelectual. A dedicação corresponde ao interesse e à disposição por determinado 

assunto. 

 

Trazendo o termo reflexivo para o ensino, Perez (1999) considera Donald Schön 

(1992) como um dos precursores do ensino reflexivo. Como observa Perez (1999), crenças, 

valores e suposições que os professores possuem sobre componentes educacionais, tais como: 

aluno, conteúdos, ensino, aprendizagem são a referência para a prática na sala de aula. Quanto 

a isso, a reflexão é a condição para que o professor conscientize-se dessas concepções, 

autoavaliando a sua conduta. Portanto, o professor pode refletir quando atua e após atuar-se, 

caracterizando então esse ato respectivamente em refletir na e sobre a ação (SCHÖN, 1992). 

A reflexão na ação é a qualidade capaz de permitir ao professor conduzir uma 

situação inusitada em sala de aula de modo a não desequilibrar a sua normalidade; é o seu 

improviso para analisar a situação e agir imediatamente, ao passo que a reflexão sobre a ação 

é o ato de o indivíduo analisar como agiu, procurando tomar consciência do que fez em um 

tempo posterior à ação. 
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Embora refletir na ação, sobre a ação, ter o espírito aberto, responsabilidade e 

entusiasmo sejam características essenciais a qualquer profissional, acreditamos que existem 

limitações no tocante às especificidades da docência. Ao professor que deseja organizar um 

ensino que, de fato, contribua para a apropriação de saberes historicamente construídos, faz-se 

necessário muito mais. Nesse sentido, buscamos na teoria histórico-cultural fundamentos 

teóricos para nossas argumentações, ela constitui objeto de estudo do capítulo seguinte, sendo 

norteadora desta pesquisa, cuja questão diretiva, como mencionado, se pautou pela busca de 

evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da 

álgebra por professores de Matemática em atividade de ensino. 

Retomamos o termo reflexivo para analisarmos o posicionamento valorativo dado a 

ele em documentos como a LDB 9394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e o 

relatório Jacques Delors. Segundo Castro (2005, p. 474), o artigo 43 da LDB 9394/96 

(BRASIL, 1996) evidencia que formar professores reflexivos seria “o modelo adequado para 

atender às novas exigências do mercado de trabalho”. Quanto a este tipo de posicionamento 

que o documento federativo revela, Duarte (2008) também chama a atenção para os PCN´s e 

para o relatório Jacques Delors que trata sobre Educação em âmbito mundial. Esses 

documentos exibem posicionamentos que evidenciam o menosprezo de algumas condutas 

educativas e a valorização de outras. A título de exemplo, citamos dois dos quatro 

posicionamentos detectados por Duarte (2008, p. 9-10) para evidenciar esta hierarquia: 

 

1º) Aquilo que o indivíduo aprende por si mesmo é superior, em termos educativos e 

sociais, àquilo que ele aprende por meio da transmissão por outras pessoas; 

 

2) A educação deve preparar os indivíduos para acompanharem a sociedade em 

acelerado processo de mudança. 

 

Depreendemos desses posicionamentos anunciados por Duarte (2008) que devemos 

duvidar de verdades dadas como inquestionáveis e tomar o cuidado com os modismos que 

vêm e vão. Não basta preparar o aluno para acompanhar, reproduzir, seguir modelos. Na 

Educação é preciso muito mais que isso, como por exemplo: organizar o ensino de um modo 

que ele dê conta de formar o pensamento teórico e humanizar o sujeito para que ele tenha 

condições de fazer escolhas conscientes. Nesses termos, não basta formar pensamento 

reflexivo para o sujeito se adequar ao mercado de trabalho. Vivenciamos uma sociedade 

regida pelo capital e que insiste em defender a formação de indivíduos criativos para melhor 

se adaptar aos seus ditames, daí a importância de buscar mecanismos que se oponham a esta 

imposição.   
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Ao contrário do que garantem alguns autores
3
 não estamos vivendo na sociedade do 

conhecimento, como afirma Duarte (2008), mas em uma sociedade capitalista cujo lema é a 

“disposição para uma constante e infatigável adaptação” a essa sociedade cuja ideologia 

desempenha as seguintes funções: 

 

Enfraquecer as críticas radicais ao capitalismo e enfraquecer a luta por uma 

revolução que leve a uma superação radical do capitalismo, gerando a crença de que 

essa luta teria sido superada pela preocupação como outras questões “mais atuais”, 

tais como a questão da ética na política e na vida cotidiana pela defesa dos direitos 

do cidadão e do consumidor, pela consciência ecológica, pelo respeito às diferenças 

sexuais, étnicas ou de qualquer outra natureza (DUARTE, 2008, p. 14).  
 

Se nossos olhares estão de fato direcionados a estes elementos que Duarte (2008) 

anuncia, somos levados a uma competição entre nossos pares em vez de nos coletivar contra o 

consumismo de produtos de pouca durabilidade motivada pela obsolescência programada
4 

e 

motora da indústria do consumo. 

   Já Gorz (2005) se refere à sociedade do conhecimento como economia do 

conhecimento, pois acredita que a essa sociedade estão envolvidas as seguintes categorias do 

capitalismo: trabalho, valor e capital. Para Gorz (2005, p. 9), na economia do conhecimento 

“todo trabalho, seja na produção industrial seja no setor de serviços, contém um componente 

de saber”, um saber que não é aprendido em banco de escola, mas o saber que pertence ao 

cotidiano e não é formalizado: “o saber da experiência, o discernimento, a capacidade de 

coordenação, de auto-organização e de comunicação” (GORZ, 2005, p. 9). Tais saberes têm 

sido percebidos pelas empresas como capital humano que, dependendo da forma como são 

julgados por elas ou pelos clientes, são valorados; com isso os detentores desses saberes não 

formalizáveis constituem para aquelas empresas um capital humano que elas têm incorporado 

no valor dos produtos comercializados, ou seja, o valor comercial não é mensurado apenas 

pelo tempo gasto na produção do bem, mas são levados em conta aqueles saberes não 

formalizáveis.  

   Para o conhecimento ser vendido como mercadoria e aproveitado como capital, ele 

deve se transformar em propriedade privada e ser escasso. E se não for escasso, é criada uma 

falsa escassez ou, como afirma Gorz (2005), escassez artificial, gerada pela procura incitada, 

pelo marketing sobre o produto, o que provoca uma necessidade de possuí-lo pela crença de 

que aquele bem é dotado de valor simbólico, estético e social. Este modo de promoção do 

                                                           
3
 Cachapuz, Praia e Jorge (2002) defendem que estamos vivenciando a sociedade do conhecimento. 

4
Um documentário no site http://portalrogerioferreira.ning.com/video/comprar-jogar-fora-

comprar?xg_source=msg_mes_network  cujo título é “Comprar, jogar fora, comprar: a história da 
obsolescência planejada” apresenta os reflexos da sociedade capitalista em nossas vidas. 
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produto apresentando-o como inovação imprescindível é também outro modo de as empresas 

tornarem ultrapassados os produtos que já existem, provocando o descarte e alimentando a 

indústria do consumo como afirmamos anteriormente.  

 Gorz (2005) revela que o conhecimento tornou-se a principal força produtiva; é um 

capital imaterial, e por isso deveria abrir caminho para “uma nova era, que precisa de novas 

formas de estruturação sociais, culturais e éticas” (VIVERET, apud GORZ, 2005, p. 12), nas 

quais a ciência que serve ao capital e reprime o homem também deve ser redefinida. Isso 

implica não só fazer com que a ciência se sirva ao mundo de um modo natural, não artificial, 

mas que possibilite novas formas de relações sociais que por ora vêm empobrecendo em razão 

dos ditames capitalistas.  

 Quando questionamos algumas verdades impostas pela elite que direciona as 

políticas em nosso País, iniciamos o combate na linha de frente. De forma criteriosa e à luz de 

referenciais adequados, é possível descobrir crenças e imposições implícitas em 

aparentemente inofensivas palavras que se agrupam em um papel. Ainda sobre o termo 

reflexão, por exemplo, acreditamos ser necessário maior enfoque sobre ele pelo seu frequente 

uso entre os envolvidos na Educação. Buscamos, então, compreender em Ribeiro (2011) um 

pouco mais sobre o assunto.  

 A referida autora analisou o teor dos trabalhos publicados nos últimos quatro 

ENDIPE’s (Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino) realizados nos anos de 2004, 

2006, 2008 e 2010, onde detectou a crença de que a postura reflexiva é essencial para a 

formação do bom professor, como se segue: 

 

A leitura desses textos, publicados nos anais dos últimos encontros, permite 

perceber o destaque à incorporação do termo reflexão no processo formativo dos 

professores, com ênfase na proposição do movimento de ação-reflexão-ação e na 

formação do professor reflexivo, fundamentados em proposições de autores como 

SCHÖN (1992), GÓMEZ (1992), ZEICHNER (1993), PERRENOUD (2002) e 

ALARCÃO (2005) (RIBEIRO, 2011, p. 36). 

 

  Simultaneamente Ribeiro (2011) expressou a associação de elementos como diários 

de bordo e de aula, portfólios e memoriais como instrumentos formativos e desencadeadores 

do processo de reflexão.  De modo geral, os trabalhos analisados revelaram: 

  

Que a exploração de instrumentos [...] por si só, criem condições para a constituição 

de novas práticas. A utilização desses instrumentos, de modo geral, é destacada 

como ferramenta de tomada de consciência dos futuros professores sobre a 

organização do ensino para a docência (RIBEIRO, 2011, p. 41). 
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Outra denominação vem sendo discutida nas pesquisas sobre formação de 

professores. Trata-se da assunção pelo docente do papel de professor pesquisador. Os anais do 

CEPFE (Congresso Estadual Paulista de Formação de Educadores) e dos ENDIPE´s 

evidenciam esse papel. Ribeiro (2011, p. 38) notou que os trabalhos analisados consideram a 

pesquisa como ferramenta para a reflexão e “os aportes teóricos que subsidiam tal discussão 

derivam de autores como: NÓVOA (1995), PORLAN (1999), CHIZZOTTI (2001), 

PIMENTA e LIMA (2004)”. Esses estudiosos descrevem a pesquisa como atitude permanente 

na vida tanto pessoal quanto profissional do professor. 

Para Moysés (2006) ter atitude de pesquisa é um dado promissor no exercício das 

funções docentes. Pesquisar envolve conhecer a realidade dos alunos, como apreendem o 

conhecimento e o que influencia nesta apreensão, bem como possibilita acompanhar os 

resultados do desempenho deles, trocar ideias com outros profissionais da mesma turma sobre 

a evolução desses alunos, promovendo-se o confronto entre as informações coletadas e o 

conhecimento teórico.  

Ser professor pesquisador é desconstruir o hábito do fazer mecânico (MIRANDA, 

2006 apud RIBEIRO, 2011, p. 38). Este fazer geralmente começa nos anos iniciais da 

escolaridade quando os professores solicitam de seus alunos uma pesquisa sem qualquer 

orientação, ocasionando, como produto, recortes de textos, informações coletadas em 

enciclopédia ou copiadas de sites de internet.  

Moysés (2006) corrobora a necessidade de a pesquisa estar presente nos ambientes 

educativos e aponta que ser professor pesquisador: 

 

Exige uma formação adequada, tanto teórica quanto prática [...]. Para tal, seria 

necessário que ele, no seu curso de formação, já encontrasse essa atitude permeando 

a prática pedagógica dos seus próprios professores. E mais: que ela também 

estivesse presente entre seus pares, no interior das escolas onde fosse trabalhar (p. 

64). 

 

  Não basta que o sujeito conscientize-se ou modifique suas percepções sobre o ensino. 

Para Ribeiro (2011, p. 41), “é fundamental observar a necessidade de incorporá-las ao 

contexto das ações de ensino [...]”. Nesses moldes fica claro o papel das instituições de ensino 

como desencadeadoras de novas qualidades no processo de tornar o professor pesquisador e 

reflexivo, portanto, é necessário que as instituições de formação tenham nova reorganização, 

diferente da concepção desenvolvida nas nossas Universidades. Cabe a elas organizar um 

ensino que dê oportunidade aos envolvidos de se apropriarem dos bens culturais e os 

impulsionem à mudança, em movimento de transformação; por isso, as Universidades devem 
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“suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional [...]” (BRASIL, 

1996), durante e posteriormente à conclusão da graduação em um processo formativo que não 

termina com a conclusão do curso superior; ademais, o professor deve estar em atividade 

permanente no sentido apregoado pelos fundamentos da teoria histórico-cultural que 

discutiremos adiante.  

Em se tratando de formação continuada como mecanismo de formação permanente 

do professor, a seguinte citação ilustra as tendências no Brasil nos últimos anos: 

 

As tendências dos últimos anos [...] é que as práticas de formação continuada têm se 

configurado predominantemente em eventos pontuais – cursos, oficinas, seminários 

e palestras – que, de modo geral, não respondem às necessidades pedagógicas mais 

imediatas dos professores e nem sempre se constituem num programa articulado e 

planejado como tal (BRASIL, 2002, p. 41). 

 

Embora o documento denomine formação continuada os cursos de que o professor 

participa depois de concluída a graduação, nossa opinião é a de que essa distinção não se 

justifica conforme defendemos anteriormente. A citação se faz útil para mostrar que os 

estudos permanentes não têm sido uma prática comum entre os docentes, tampouco 

correspondem às reais necessidades, constituindo mera adequação aos Referencias do 

Ministério da Educação para Formação de Professores (BRASIL, 2002). Dessa forma, não 

serão suficientes palestras, seminários e oficinas para a construção de projetos de pesquisa e a 

formação de pesquisadores dos quais o mercado está carente.  

Não bastasse isso, há elementos na relação ensinar e aprender que não podemos 

deixar à periferia de nossas discussões. Como afirma Facci (2004), não só a condição 

subjetiva
5
 está presente na atuação dos professores, mas as objetivas também, as quais 

“remetem-se às circunstâncias efetivas da realização do trabalho” (FACCI, 2004, p. 13). A 

esse respeito Gatti (2010) acrescenta: 

 

As políticas educacionais postas em ação, o financiamento da educação básica, 

aspectos das culturas nacional, regionais e locais, hábitos estruturados, a 

naturalização em nossa sociedade da situação crítica das aprendizagens efetivas de 

amplas camadas populares, as formas de estrutura e gestão das escolas, formação 

dos gestores, as condições sociais e de escolarização de pais e mães de alunos das 

camadas populacionais menos favorecidos (os “sem voz”) e, também, a condição do 

professorado: [...] os planos de carreira e salário dos docentes da educação básica, as 

condições de trabalho nas escolas (p. 1359). 

 

                                                           
5
 Para Facci (2004) a condição subjetiva caracteriza o fato de como o professor dá significado à sua 

atividade docente, como toma consciência dela. 
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Todos estes elementos influenciam de uma forma ou de outra por algum momento, 

nas ações em sala de aula, a atuação do professor, essencialmente porque sua profissão se 

distingue das demais, vai além da apreensão e repetição de regras, a docência envolve a 

mobilização para a transformação. Só o conhecimento do conteúdo não é o bastante, mas são 

também exigíveis outros conhecimentos, os quais Shulman (2005) denomina de 

conhecimentos base. Conhecimentos base são destrezas que abrangem não apenas o 

conhecimento do conteúdo, mas também aspectos, tais como: princípios da educação, 

conhecimento do currículo, saber fazer transposições didáticas para que o aluno perceba, a seu 

modo, o que está sendo ensinado, saber como se dão as relações humanas para se 

compreenderem melhor os alunos e organizar o  ensino de forma a atender aos interesses e 

capacidades dos aprendizes. Pela sua abrangência e importância, esses conhecimentos devem 

permear os cursos de formação inicial e continuada de professores, ou seja, a formação 

permanente, conforme salientam Furió et al. (1992 apud MOURA, 1993), e não fazerem parte 

apenas de disciplinas pedagógicas.  

Essa separação dos conhecimentos pedagógicos dos específicos é herdada da política 

de formação predominante nas instituições de formação de professores escolanovistas, o 

chamado “três mais um”. O sistema “três mais um” consistia em o bacharel, após ter cursado 

três anos de disciplinas específicas, receber formação em disciplinas pedagógicas no último 

ano do curso, tornando-se, então, professor. A disposição atual consiste em que disciplinas da 

área pedagógica e específicas sejam mescladas ao longo dos quatro anos do curso. 

Entendemos que a organização dos cursos de licenciatura, em que se mesclam 

disciplinas específicas e pedagógicas ao longo dos quatro anos pode permitir uma 

qualificação mais adequada ao futuro docente para exercer sua função de educador, conforme 

definido no artigo segundo da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996). Este artigo esclarece a 

finalidade da Educação, qual seja, o preparo do educando para exercer a cidadania e qualificá-

lo para o trabalho, além de seu pleno desenvolvimento.  

Acreditamos que a preparação do indivíduo para o exercício de sua cidadania 

encontra respaldo no questionamento da própria LDB 9394/96, haja vista as indicações ali 

expressas do que é preciso ao pleno desenvolvimento do indivíduo. 

Preparar o educando para a vida, para o seu pleno desenvolvimento, compreende 

ações amplas que não se encerram na transmissão de conteúdos; exige que o professor 

organize o ensino de um modo que o aluno possa perceber a necessidade de se apropriar do 

conhecimento como ferramenta para o seu desenvolvimento como pessoa, tornando-se capaz 

de fazer escolhas conscientes. Então, a formação do professor deve ser permanente para que 
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seus conhecimentos se ampliem na magnitude do que é necessário para exercer a função 

docente.  

Nesse sentido, remetemo-nos ao preparo profissional do professor de Matemática, o 

qual lida com um saber responsável pela compreensão da grande maioria dos movimentos que 

nos cercam; apesar disto, se vê diante de uma parcela extremamente significativa de 

indivíduos que rejeitam a Matemática. 

Sobre a formação do professor dessa disciplina, encaminhamos nossas discussões 

posteriores motivados pela seguinte interrogação: Como o professor de Matemática pode 

organizar o ensino de modo a alterar pré-juízos sobre esta ciência, tornando-a compreensível? 

E mais: “Quais as características essenciais de um professor de Matemática? Qual a 

importância da formação para a aquisição dessas características?” (PEREZ, 1999, p. 264). 

  

Assim tem sido a formação do professor de Matemática  

 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Licenciatura em 

Matemática, por meio do Parecer CNE/CES 1.302 do Conselho Nacional de Educação e 

Câmara de Educação Superior de 06 de novembro de 2001, as competências e habilidades 

necessárias ao professor de Matemática são as seguintes: 

 

a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação 

básica; 

b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; 

c) analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação 

básica; 

d) desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a 

flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com 

mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos; 

e) perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado 

de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos 

conhecimentos são gerados e modificados continuamente; 

f) contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica. 

(BRASIL/CNE/CES, 2001, p. 04). 

 

Pelo anunciado, essas competências são bastante abrangentes, levando ao 

entendimento de que as diretrizes curriculares assumem “uma concepção mais voltada à 

técnica” (CASTRO, 2005, p. 483), à execução, em detrimento do pensamento criativo, nesse 

sentido, sua abordagem tem implicado excesso de conteúdos em que a escassez de tempo 

hábil para trabalhá-los causa-lhes tratamento superficial, dificultando o enfoque dos processos 

que desencadearam o avanço dos conhecimentos, além de desestimularem a possibilidade de 

sua produção. 
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Desse modo, cabe às instituições de formação de professores compreenderem que o 

sentido de tais diretrizes vai além do que comumente praticam. Gerar competências vai além 

da técnica e do improviso (SACRISTÁN, 1995 apud FACCI, 2004, p. 41) ou da oferta de um 

amontoado de conteúdos. Deve-se partir do princípio que ensinar Matemática é tratá-la como 

ferramenta de compreensão dos movimentos da vida, sendo assim ela deve servir ao ser 

humano. A Matemática é útil não apenas para a compreensão da realidade, mas ela dá ao 

indivíduo a condição de ele se apropriar dessa realidade como sua, não apenas como 

expectador, mas com o sentimento de pertencimento e, como tal, compreender que ele pode 

modificá-la.  

Diante dessa constatação, sem sombra de dúvida fazer com que os conhecimentos 

matemáticos sejam apropriados por uma parcela cada vez maior de alunos se faz 

imprescindível. Então, buscamos conhecer a abordagem dada à ciência Matemática nos cursos 

de formação de professores no final do século XX para compreender como isso tem 

influenciado a ação docente e o que podemos adotar nos tempos de hoje. 

Ao analisar o final dos anos de 1970, notamos que a formação de professores de 

Matemática no Brasil ganhou notoriedade por vários fatores, tais como: surgimento da 

Educação Matemática
6
 no país, fruto de movimentos como a divulgação e investigação do 

ensino e aprendizagem dessa disciplina; preocupação das universidades europeias do século 

XIX em promover nas instituições a formação de professores secundários; estudos que 

psicólogos americanos e europeus fizeram para compreender o modo como crianças 

aprendiam Matemática (FIORENTINI; LORENZATO, 2009). Assim, a Educação 

Matemática tem se configurado como um importante elo promotor de debates sobre o ensino 

e aprendizagem, seja nas unidades escolares ou nas instituições de formação de professores.  

No entanto, uma intervenção tem sido negativa na formação de professores, qual 

seja: a implementação de propostas externas, vindas de países desenvolvidos que 

desconsideram a situação social na qual estamos envolvidos como país em desenvolvimento. 

Com isso, torna-se frágil a preocupação com os efeitos desta intervenção num espaço onde 

são diferentes a situação econômica, os investimentos educacionais e a valorização 

profissional. Não basta trazer uma solução que deu certo em outro País, em alguns casos, 

como os que anunciamos, é preciso levar em consideração fatores pertencentes ao local para 

onde se encaminha a proposta, confirma Moura (1993). 

                                                           
6
 Ver mais considerações sobre o movimento em: MOURA, Manoel Oriosvaldo de. Professor de 

Matemática: a Formação como Solução Construída. Revista de Educação Matemática da SBEM-SP. Ano 1, 
número 1, set. de 1993. p. 01-15. 
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Gonçalves e Gonçalves (1998) destacam que há questões macroestruturais políticas e 

sociais que não dependem apenas de nossa atuação como formadores de professores, por 

exemplo, a: 

[...] falta de uma política que dê conta da problemática educacional e a exclusão, dos 

processos de reformas educacionais, daqueles que conhecem, de fato, os problemas 

da educação brasileira, que são os professores, e que quase nunca são ouvidos, mas 

que são os responsáveis por implementar as políticas educacionais, elaboradas em 

gabinetes refrigerados, por quem, muitas vezes, nunca teve experiência alguma em 

escola pública. Esta situação vai acarretar, dos professores excluídos dos processos 

de mudanças e reformas, a não implementação da política elaborada. 

(GONÇALVES; GONÇALVES, 1998, p. 130). 

 

E enquanto a racionalidade técnica persistir, as propostas que deem conta das reais 

necessidades, aquelas que sejam geradas e geridas pelas pessoas diretamente envolvidos no 

ensino e na aprendizagem não vingam. Citamos um exemplo de engajamento de interesses 

pela reformulação e modernização dos currículos o Movimento de Matemática Moderna 

(MMM), ocorrido nos anos de 1950 a 1960. Foi um movimento internacional motivado pela 

Guerra Fria (o embate teve esta denominação por não ter existido luta envolvendo armamento 

bélico) entre os Estados Unidos e a URSS. Foi considerado um conflito de ordem política, 

militar, tecnológica, social e ideológica que visava à corrida de um contra o outro no 

desenvolvimento científico-tecnológico. Na competição pelo domínio de uma nação sobre a 

outra, desenvolver currículos escolares de Matemática capazes de capacitar os alunos para 

novas competências que os tornassem hábeis no manejo e na fabricação das novas tecnologias 

foi uma estratégia adotada.  

Em nosso país, o MMM influencia até hoje a organização dos currículos de 

Matemática, uma vez que preparamos os jovens para o manejo das tecnologias. São currículos 

que “desligam a Ciência do mundo” (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002, p. 41). Quando 

esses autores fazem esta afirmação partem do princípio de que é necessário mudar os 

currículos de ensino das Ciências para gerar expectativas nos alunos que se motivariam ao seu 

estudo. Além disso, não confundiriam informação científica com conhecimento científico, 

pois o conhecimento científico é pessoal e socialmente construído, exige esforço, 

perseverança, empenho, sacrifícios ao contrário das informações científicas que podem ser 

facilmente obtidas numa simples leitura individualizada e sem qualquer comprometimento.  

Embora tenhamos nos distanciado da situação crítica do ensino das Ciências 

detectada pelos autores Cachapuz, Praia e Jorge (2002); Perez (1999), Castro (2005) 

Cachapuz et al. (2005), a condição desfavorável não tem se alterado. Conforme Santos (2011, 

p. 137) a “sociedade tem indicado que necessita saber mais sobre a ciência e a tecnologia”. 
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Sendo assim, para realmente haver alterações nas propostas de ensino, e isto é possível, como 

as que os autores sinalizam e particularmente compartilhamos, é essencial que os professores 

mudem a suas concepções acerca do conhecimento científico, com o que concordam 

Cachapuz et al. (2005). Esta mudança inicia-se pela adoção de estratégias que se baseiam em 

dar sentido ao que é ensinado para que, de fato, aconteçam a aprendizagem mais significativa 

e eficiente e a consequente apropriação de conhecimento que favoreça a alfabetização 

científica e o desenvolvimento do indivíduo. Alfabetização científica é, pois, entendida como 

capacidade do indivíduo em compreender e produzir o conhecimento científico, questionar o 

óbvio. 

O desenvolvimento do indivíduo ao qual mencionamos não se refere à capacidade de 

se sair bem nas provas; referimo-nos a sua conscientização em reconhecer certas imposições, 

especialmente de uma sociedade em que a obsolescência programada é uma realidade 

presente. Por exemplo, uma lâmpada que no ano dois mil tinha meia vida de 2500 horas, hoje 

não possui mais que mil horas; impressoras inteiras são descartadas por não ser possível repor 

pequenas peças, consertar pequenos defeitos. Diante disso, reconhecemos que o 

esclarecimento trazido com o conhecimento é capaz de transformar mentes alienadas em 

mentes que decidem não aceitar as imposições da atual sociedade capitalista que insiste em 

promover nos indivíduos a necessidade do gasto desenfreado como forma de alimentar um 

sistema que relaciona felicidade a consumo. 

Reestruturar a ideia de conhecimento matemático deve estar na direção das políticas 

de formação de professores de Matemática. Com isso, a nosso ver, evitaremos o que 

Cachapuz, Praia e Jorge (2002) alertam sobre os malefícios do excesso de conteúdos nos 

currículos escolares das Ciências. Segundo esses autores, essa situação produz somente uma 

caricatura desses conhecimentos, concebendo-os como fixos sendo os seus porquês omitidos 

do processo de ensino.  

Geralmente o que leva o docente a mostrar a caricatura da Matemática, ou seja, a 

reproduzir o conteúdo matemático sem abordar a sua construção, o seu desenvolvimento, 

deve-se em parte à forma como ele aprendeu, pois o professor de Matemática é fortemente 

influenciado pela forma como vivenciou a disciplina quando estudante. Por isso, concordamos 

com Perez (1999) quando afirma que a formação de professores ocorre durante toda a sua 

vida; para aqueles professores com atitude reprodutora de conhecimentos, mecânica, 

tradicional, a solução é buscar alternativas no coletivo de seus pares, a fim de que novas 

experiências sejam incorporadas e ele passe a atuar de forma menos impositiva, ofertando a 

chance do questionamento de verdades concebidas como imutáveis. 
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   O que chamamos de programa mecânico pode ser compreendido na seguinte 

ilustração: o professor resolve uma situação problema em que “aplica” o conteúdo ministrado; 

posteriormente fornece uma longa lista de exercícios para os alunos exercitarem o modelo 

explicado por ele para, em seguida, o aluno apresentar com igual semelhança em uma prova. 

Ter atitude tradicional envolve, além disso, ensinar conteúdos matemáticos na escola 

dissociados da vida do aluno, o que os leva a encarar o conhecimento como tarefa ou apenas 

exercício que se encerra na busca de sua resolução. Essa situação ilustra bem o que os alunos 

sentem, como se vivessem em dois mundos, o mundo da escola, dos exercícios, no qual 

adquirem conhecimentos e o mundo fora da escola, o mundo humano, em que os 

conhecimentos adquiridos na escola não serviriam para nada. Esse fenômeno classificado por 

Moysés (2006) de encapsulamento da escola é definido do seguinte modo: 

 

Trata-se do extremo isolamento que cresce a cada dia na escola em relação ao 

mundo que a rodeia. É como se o processo de escolarização encorajasse a ideia de 

que no ‘jogo da escola’ o que conta é aprender vários tipos de regras simbólicas, 

aprendizagem essa que deve ser demonstrada no seu próprio interior (p. 59). 

 

No isolamento escolar comumente são exercitados procedimentos que envolvem a 

mera repetição de regras e algoritmos para se chegar a resultados satisfatórios que, na maioria 

das vezes, exigem uma única resposta correta. Embora a aprendizagem sistematizada do 

algoritmo seja de extremo valor, esse processo deve ser rico de sentido, como pode ser 

percebido na transcrição a seguir: 

 

Se o professor e alunos defrontam-se com sentenças, regras e símbolos matemáticos 

sem que nenhum deles consiga dar sentido e significado a tal simbologia, então a 

escola continua a negar ao aluno [...] uma das formas essenciais de ler, interpretar e 

explicar o mundo (MOYSÉS, 2006, p. 67). 

 

Tendo como base o apresentado por Moysés (2006) nos trechos citados, o sentido da 

escola tem sido ignorado. E o pior é que esta situação vai configurando um círculo no qual 

movimentos tangenciais são raros. O professor vai ensinando da maneira como lhe ensinaram, 

confirma D’Ambrósio (1993). Talvez isso justifique a constatação de que os alunos não 

gostam das aulas e dos professores, não encontram prazer na escola, vão apenas para passar 

de ano, escutam o professor, mas não prestam atenção ao que ele diz e culpam-no de seus 

fracassos; nesse contexto, acreditamos que a postura dos discentes remete à crença de que 

veem no professor o detentor do saber que devem receber e aceitar. 

O ensino que provoca o desenvolvimento de práticas comuns às que anunciamos 

necessita ser evitado. Urge considerar as relações sociais, num contexto que envolve a 
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negociação de significados, onde haja espaço para refutações, investigação, criatividade, ação, 

vivência e quebra de tabus que insistem em promulgar a Matemática como estacionária, fixa, 

imutável ou que se resume em técnicas e procedimentos infalíveis.   

Neste cenário encontramos um caminho favorável que nos oferece pistas de como 

lidar com o terreno fértil da Matemática, como compreendê-la e ensiná-la: é a teoria histórico-

cultural, base teórica dos trabalhos de Sousa (2004); Cedro (2004, 2008); Moretti (2007); 

Dias (2007); Lopes (2009) e Ribeiro (2011) nos quais buscamos referenciais que enfocam o 

papel do professor em organizar o ensino de modo intencional e planejado, é neste sentido 

que a nossa proposta supera a perspectiva apresentada ao longo deste capítulo, pois 

acreditamos que o professor ao organizar o seu ensino, deve ter como objeto resolver o 

problema de ensinar, escolher instrumentos adequados ao conteúdo selecionado com o fim 

específico de levar ao desenvolvimento os envolvidos. 
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CAPÍTULO II 

Princípios da teoria histórico-cultural e da teoria da atividade que 

deveriam fundamentar a formação do professor de Matemática e 

a organização do seu ensino 

   

“Na ausência do outro, o homem não se constrói 

homem.” Vygotsky 

 

O ato de ensinar permite ao professor colocar-se na perspectiva de busca de verdades 

sobre as ações que o formam e lhe possibilitem formar outros. Em um sentido amplo, ser 

professor é antes de tudo ter a consciência do que envolve o ato de ensinar e reconhecer que a 

formação concluída na Licenciatura não garante a preparação adequada à vida funcional. 

Cabe à formação permanente esse papel como oportunidade de caminho capaz de levar ao 

processo investigativo, à chance de aprender a buscar informações, a dar-lhes sentido, a 

questionar sobre o que é ensinar e aprender, para quem, como e por que fazê-lo. Porém, a 

formação não se constrói por acumulação de cursos e técnicas, mas pela refletividade crítica 

sobre as práticas, afirma Nóvoa (1992). 

Por isto o diálogo entre os pares, a partilha de saberes, além da criação de espaços de 

trabalhos coletivos para a emancipação profissional e a consolidação de uma profissão 

autônoma na produção de saberes e valores são eficazes, sugere Nóvoa (1992). Também 

autores, tais como Garcia (1992), Gómez (1992), Zeichner (1992) apontam a necessidade de 

se instalarem modelos de formação que se baseiam na reflexão do professorado sobre a sua 

prática docente e permitam repensar a teoria de ensino, por vezes implícita. 

 Mas, se a reflexão não impele à conscientização, ela por si só não basta. É importante 

referenciar a base teórica como fundamento de ação. Nesse sentido, encontramos na teoria 

histórico-cultural os princípios que conduzem o professor a uma atitude transformadora. A 

partir do conhecimento dos princípios dessa teoria, o professor não se sente confortável em 

apenas transmitir conteúdos; ele compreende que, sendo docente, seu papel é organizar o 

ensino para que os alunos possam desenvolver-se amplamente, atribuindo assim um novo 

sentido ao papel do professor. 

 A teoria histórico-cultural é um campo fecundo de descobertas; na Matemática ela 

dirige a compreensão evolutiva dos conceitos como fruto da criação humana (MOURA, 

1993); leva também à investigação da força que tem a ciência Matemática, permite vivenciar 
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caminhos trilhados por nossos precursores que legitimaram conhecimentos dados hoje como 

prontos e inquestionáveis, abre a possibilidade de compreender os porquês de certos caminhos 

serem descartados e outros não. A teoria histórico-cultural, conforme Moura (1993), constitui 

saída na compreensão das relações entre o psiquismo e as manifestações sociais e culturais, a 

história da humanidade como corrente psicológica que estuda o desenvolvimento psíquico 

humano e sua relação com a Educação, enfoca o social, o cultural e o histórico, além de 

outros fatores determinantes na compreensão da mente humana e de seu desenvolvimento. 

 Além de dispor os fundamentos para a compreensão da evolução dos conhecimentos, 

a teoria histórico-cultural auxilia na compreensão de como os saberes podem ser apropriados 

e atribuídos de sentidos pelos indivíduos através de seus princípios: criação de motivos, 

mediação, compartilhamento, intencionalidade na escolha de instrumentos, o entendimento 

do que é sentido e significado. A partir destes princípios esta pesquisa revela episódios da 

produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por 

professores de Matemática em atividade de ensino, quais sejam: a criação de motivos para a 

aprendizagem; o sentido de organização do ensino; o compartilhamento conduzindo a 

reflexão crítica das ações e situação desencadeadora de aprendizagem.  

 Àqueles que se envolvem com o ensino, o conhecimento é o objeto do ensino e da 

aprendizagem. Quem ensina objetiva que o outro adquira conhecimento e quem está em 

aprendizagem deseja adquirir conhecimentos; logo na formação do professor, que realiza a 

mediação entre o conhecimento e o aprendiz, há necessidade de serem ofertadas com a maior 

frequência possível situações em que os princípios da teoria histórico-cultural estejam 

presentes.   

  Pelo conhecimento matemático estar em movimento e se fazer na consciência dos 

indivíduos e a partir dele constituem cultura e objetivação humana:  

 
A formação do professor de Matemática, em qualquer nível, deveria estar pautada 

no pressuposto de que a Matemática é cultura, é objeto de conhecimento, isto é, tem 

uma história, elementos particulares e universais. E, como objeto cognoscível, é 

conhecimento feito e se fazendo num determinado indivíduo cognitivo (MOURA, 

1993, p. 12). 

 

 Quanto a isso, seja na graduação ou não, consideramos de relevância nos cursos 

trabalhados com professores a inserção de atividades que levem em conta o desenvolvimento 

histórico do conhecimento, assim como situações que reconheçam a aprendizagem da 

Matemática como necessidade do ser humano e possibilidade de conhecimento e intervenção 

no mundo. Nessa ótica, não se trata de simples assimilação de conhecimentos para serem 

usados em uma prova ou no ano seguinte ao seu estudo.  
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 Por essas premissas, atentamos para o papel de um ensino voltado a práticas em que 

os envolvidos interajam, compartilhem, contemplando-se a cultura e a história na constituição 

dos saberes. Sobre isso faremos alusão nas discussões a seguir. 

 

A Teoria Histórico-Cultural 

  

 A teoria histórico-cultural (THC) é uma corrente psicológica que tem no russo Lev 

Semynovich Vigotski
7
 o principal representante, seguido de seus precursores Leontiev, Luria, 

Davidov, Galperin e Elkonin. O termo cultural explicita a organização das possibilidades, das 

proibições, das leis, dos meios, dos instrumentos de determinada sociedade. Já o histórico 

“significa que estes meios e instrumentos foram elaborados em um longo processo da história 

social dos homens” (FICHTNER, 2010, p. 8). A junção dos dois termos apresenta uma teoria 

que tende a desvelar o sujeito no seu aspecto psicológico e social. 

 No auge de sua produção intelectual, Vigotski estava inserido numa sociedade de 

luta de classes, proletariado e burguesia, na Rússia de 1917, expondo em suas produções os 

aspectos dessa nação que aspirava a uma sociedade socialista, o que refletiu uma teoria de 

dimensão extremamente crítica.  

 Com base marxista, Vigotski reportou aos ideais do materialismo histórico e 

dialético que: 

 

Concebe a sociedade como aquela que tem sido criada pelo homem e tem criado o 

próprio homem, não como uma força externa, à qual o homem se deva adaptar por 

imposição das circunstâncias, o homem é ao mesmo tempo sujeito e objeto das 

relações sociais; é produto e produtor da sociedade (FACCI, 2004, p. 153). 

 

 

No contexto histórico-cultural o homem é considerado produto e produtor da 

sociedade por transformar a natureza e ser transformado por ela, no entendimento de natureza 

como realidade humana. Na alteração do que lhe é natural, o homem é capaz de fazê-lo 

intencionalmente e projetar mudanças antes mesmo que aconteçam. Este fato torna o homem 

distinto de outros seres vivos. Além de satisfazer suas necessidades básicas de alimentação, 

vestimenta e moradia, ele cria novas necessidades que, uma vez satisfeitas e criadas, 

desencadeia novas necessidades constituindo um processo de satisfação, invenção e 

reinvenção.  

                                                           
7
 Encontramos várias formas de registro para o nome de Vigotski devido aos diferentes idiomas em 

que foram traduzidas suas obras. Manteremos nas citações e referências a grafia adotada em cada uma delas. 
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Como pondera Duarte (2008), ao produzir meios para sobreviver, o que implica 

construir habitações, cultivar alimentos, produzir vestuário, satisfazer suas necessidades e 

criar novas, o homem compõe seu primeiro ato histórico. Nessa condição de fazedor de 

história de modo intencional e planejado, realiza trabalho cuja definição dada por Vigotski 

(2001, apud FACCI, 2004, p. 158) significa “[...] intervenção planejada e racional do homem 

nos processos naturais com o fim de reagir e controlar os processos vitais do homem e a 

natureza”. 

O trabalho por possibilitar o desenvolvimento humano, é uma atividade humana por 

excelência; assim o consideram Rigon, Asbahr e Moretti (2010, p. 18) acrescentando que essa 

exclusividade se dá pela atividade da consciência e por ela “o homem constitui-se 

efetivamente humano” no sentido de compreender o mundo individual e social e poder 

controlar a natureza.  

Ter à disposição a natureza e a possibilidade de modificá-la para satisfazer-se são 

garantias para a existência do homem, contudo, ele aspira por conforto, bens materiais e 

conquistas intelectuais; está sempre em busca de satisfazer seus desejos e gerar outros. Essa 

conduta foi analisada por Duarte (2008) mediante a dialética entre objetivação e apropriação 

numa lógica que sintetiza “a dinâmica essencial do trabalho e, por decorrência, a dinâmica 

essencial do processo de produção e reprodução da cultura humana” (DUARTE, 2008, p. 24).  

 

A dialética entre objetivação e apropriação 

 

Na relação entre o homem e a natureza surge o processo chamado de apropriação. 

Quando o homem modifica a natureza, ele está se apropriando dela e incorporando-a a sua 

prática social. Duarte (2008, p. 24) acrescenta ainda:  

 

Ao mesmo tempo, ocorre também o processo de objetivação: o ser humano produz 

uma realidade objetiva que passa a ser portadora de características humanas, pois 

adquire características socioculturais, acumulando a atividade de gerações de seres 

humanos.  

 

Podemos dizer então que a apropriação desencadeia a objetivação e vice-versa, pois 

no decurso da sua atuação sobre a natureza, o homem nela interfere e imprime-lhe novas 

feições. Os vestígios humanos sobre a natureza são então as objetivações daquele que nela 

intervém. Esse é um processo que se torna circular na direção da apropriação dos produtos 

culturais da realidade objetivada e gera novas objetivações.  
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Para Duarte (2008), a objetivação diz respeito não só à produção de objetos 

materiais, mas também da linguagem, das relações entre os homens, do conhecimento, além 

de outros. Esses elementos objetais são o fruto da atividade objetivadora do ser humano; são 

humanizações que, uma vez apropriadas, garantem o desenvolvimento histórico do gênero 

humano. Ainda segundo Duarte (2008, p. 28), 

 

O que possibilita esse desenvolvimento é justamente o fato de que a apropriação de 

um objeto, transformando-o em instrumento, pela objetivação da atividade humana 

nesse objeto e sua consequente inserção na atividade social, gera, na atividade e na 

consciência do ser humano, novas necessidades e novas forças, faculdades e 

capacidades. 

 

Quando o homem se apropria da cultura de seu povo, ele muda seu comportamento e 

suas atitudes conforme as circunstâncias históricas, culturais e sociais de seu meio, refletindo 

diretamente em suas atividades psíquicas. Isto justifica a importância dos processos de 

apropriação e objetivação na perpetuação histórica e cultural de um povo.  

Convem destacar que os termos adaptação e apropriação são comumente 

confundidos como expressão de processos semelhantes. A adaptação não envolve o 

desenvolvimento psíquico, “é mudança das propriedades e das capacidades da espécie do 

sujeito e de seu comportamento congênito causado pelos requisitos do ambiente” (TOLMAN, 

1988, p. 16).  Já a apropriação influencia o desenvolvimento do psiquismo, da consciência, 

pois produz no indivíduo uma mudança qualitativa em seu modo de agir que o impele a atuar 

em seu meio de forma a modificá-lo. É pela apropriação que o homem incorpora os avanços 

da atividade de outras gerações sobre a Terra. Portanto, para que haja a continuidade de uma 

cultura, do produto da história de outras gerações, deve existir a apropriação desta e a 

continuidade na sua propagação.   

Na garantia de que o movimento de apropriação da cultura envolve um processo 

sempre ativo Duarte (2008) se apoia em Alexis Leontiev (1978) para analisar as 

características desse processo. Para Alexis Leontiev (1978 apud DUARTE, 2008, p. 31) a 

apropriação deve ser um processo sempre ativo porque o indivíduo precisa realizar uma 

atividade que “reproduza os traços essenciais da atividade acumulada no objeto”, o que não 

equivale a produzir novamente o objeto, mas utilizá-lo somente. Exemplo dessa situação é a 

utilização de conteúdos matemáticos. Quando o homem os utiliza a seu favor, está realizando 

a atividade de apropriação de tais conteúdos objetivados sem a necessidade de recriá-los.  

Outra característica assinalada por Leontiev no processo de apropriação é o fato de 

este ser sempre mediatizado pelas relações entre os seres humanos, por isto a coletividade é 
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tão importante na formação dos indivíduos. Um espaço de formação que intente apropriações 

e objetivações pelos envolvidos deve oferecer a oportunidade do compartilhamento de ações e 

da negociação de decisões e significados: 

 

O indivíduo forma-se, apropriando-se dos resultados da história social e 

objetivando-se no interior dessa história, ou seja, sua formação realiza-se por meio 

da relação entre os processos de objetivação e de apropriação. Essa relação efetiva-

se sempre no interior de interações concretas com outros indivíduos, que atuam 

como mediadores entre ele e o mundo humano, o mundo da atividade humana 

objetivada (DUARTE, 2008, p. 33). 

 

 Justifica-se então o papel fundamental das instituições de formação, sejam escolas 

ou Universidades. Nesses locais, em se considerando que o trabalho educativo é intencional e 

dirigido por fins, desenvolvem-se nos indivíduos a consciência, o pensamento, a humanização 

em processos que envolvem instrumentos e signos.  

 

Instrumentos, signos e a consciência  

 

Ao interagir com seus pares e com a natureza, o homem cria recursos que medeiam 

essas relações. Vigotski (2000) classifica esses recursos de signos e instrumentos. Com tais 

mediadores, o homem é capaz de transformar a natureza e a si próprio. Vigotski (2000, p. 72-

73, grifos do autor) define as funções do signo e do instrumento do seguinte modo: 

 

A função do instrumento é servir como um condutor da influência humana sobre o 

objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve necessariamente levar a 

mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo qual a atividade humana externa é 

dirigida para o controle e domínio da natureza. O signo, por outro lado, não 

modifica em nada o objeto da operação psicológica, constitui um meio da atividade 

interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado 

internamente. 

 

 Da mesma forma que os instrumentos são um modo de o homem mediatizar sua ação 

na natureza e seu trabalho; os signos também exercem uma relação mediatizada entre o 

sujeito e o seu pensamento, o que o torna capaz de pensar abstratamente, levando-o a planejar 

suas intervenções sobre o meio social, agir coletivamente, modificar-se, desenvolver-se 

culturalmente, razão pela qual Vigotski classificou os signos como “instrumento psicológico”, 

pois medeiam a psique.  

 Moysés (2006) cita Vigotski (1981), para dar alguns exemplos de signos. São eles: a 

linguagem, os sistemas simbólicos algébricos, mapas, desenhos e sistemas de contagem. A 
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linguagem é um signo mediador entre o pensamento e a fala. Ela teve destaque nos estudos 

desse autor (2008), ganhando força no campo da psicologia, linguística e na educação 

(MOYSÉS, 2006), essencialmente porque, por intermédio de signos, as interações sociais se 

fecundam ocorrendo o desenvolvimento psíquico do indivíduo (VIGOTSKI, 2001b). Dito 

desta forma a linguagem decorre da socialização entre os homens e por ela se comunicam 

com maior facilidade, permitindo com que as relações se estreitem e os vínculos sociais sejam 

criados, gerando a coletividade que proporciona as interações e estreita as relações. 

A consciência possibilita ao homem compreender-se e compreender o seu meio 

social. Também lhe permite interferir nesse meio. Contudo, a consciência não é um mundo 

interno isolado; ela expressa relações entre os indivíduos e entre eles e o mundo, como 

garantem Rigon, Asbahr e Moretti (2010, p. 20), os quais assim acrescentam:  

 

A passagem do mundo social ao mundo interno, psíquico, não se dá de maneira 

direta, pois o mundo psíquico não é cópia do mundo social. No trânsito da 

consciência social para a consciência individual, a linguagem e a atividade coletiva 

laboral têm papel fundamental. 

 

A consciência por meio da linguagem modifica as funções psicológicas, num 

desenvolvimento em espiral, “passando por um mesmo ponto a cada nova revolução, 

enquanto avança para um nível superior” (VIGOTSKI, 2000, p. 74), em um processo de 

internalização ou interiorização. 

 

A internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 

desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia humana; é a base do 

salto qualitativo da psicologia animal para a psicologia humana (VIGOTSKI, 2000, 

p. 76). 

 

As considerações de Vigotski (2000) sobre a internalização marcam nosso 

desenvolvimento cultural, fazendo-se por três estágios: em si, para os outros e para si. Para 

exemplificar estes estágios Vigotski comenta o gesto de apontar como a primeira forma de 

comunicação entre o ser humano com o seu semelhante. Nessa situação o estágio em si 

constitui o momento em que a criança tenta agarrar um objeto e não consegue, tanto que seus 

dedos levantados se movimentam aventurando-se a segurar o objeto. O momento em que o 

adulto compreende a tentativa infrutífera da criança tomar o objeto constitui o estágio para o 

outro, pois o gesto da criança foi considerado pelo adulto como uma reação de advertência a 

ele para dar-lhe o objeto que não conseguira pegar; quando a criança aponta o dedo já atinge o 

estágio para si, em que adverte o outro para o seu desejo. A criança inicialmente não tem 
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conhecimento que pode provocar esta advertência, pois inicialmente ela apenas tenta pegar o 

objeto, só depois de perceber que aquele gesto de apontar o dedo chama a atenção do adulto é 

que incorpora o significado atribuído pelo adulto, integrando-o ao seu repertório de ações. 

Nisto: 

 

ocorre uma mudança naquela função do movimento: de um movimento orientado 

pelo objeto, torna-se um movimento dirigido para uma outra pessoa, um meio de 

estabelecer relações. O movimento de pegar transforma-se no ato de apontar 

(VIGOTSKI, 2000, p. 74, grifo do autor).  

 

Assim, a personalidade do indivíduo vai sendo moldada, internalizada (VIGOTSKI, 

2000), reconstrói internamente a operação externa, pois na relação com o outro as funções se 

reconfiguram, como no exemplo citado quando a criança incorpora a noção de que o apontar é 

uma forma de comunicação com o adulto, expressa na reação de aproximação ao perceber os 

movimentos da criança. 

Na reconfiguração das operações externas, que se internalizam dotadas de novo 

significado dado pela convivência com o outro, ampliam-se as funções psicológicas 

elementares para funções psicológicas superiores. 

 As funções elementares como a percepção, a memória, o pensamento transformam-

se em funções psicológicas superiores quando passam à percepção categorial, memória lógica 

e pensamento verbal (FACCI, 2004), avançam em níveis de domínio de elementos mais 

generalizantes, capazes de fazer com que os processos de desenvolvimento da cultura 

fomentem a linguagem, a escrita, o desenho e outras formas de expressão do pensamento, 

memória e percepção para além das elementares. 

 É por isso que ambientes de aprendizagem se fazem úteis; não só a escola, mas nos 

grupos em que ações intencionais são organizadas, como o espaço de aprendizagem que 

criamos em nosso curso de formação, quando então oportunizamos aos envolvidos fazerem 

analogias, comparações e sentirem a necessidade de apoderar-se do conhecimento, o que 

promoveu a transição entre as formas mais elementares de pensamento às formas superiores. 

 A comunicação com o outro, possuidor de saber mais organizado e sistematizado, 

leva o envolvido a reorganizar suas funções intelectuais. Então, desenvolve-se a linguagem, 

elemento primordial que regula a ação dos indivíduos, pois leva à organização da psique.  A 

linguagem é expressa na palavra (VIGOTSKI, 2000). As palavras formam conceitos, “uma 

forma superior de atividade intelectual” (FACCI, 2004, p. 213), sendo mediadoras na 

formação de conceitos. 
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 As palavras têm diferentes significados culturais, os quais dependem do contexto em 

que os indivíduos estão inseridos. Nas palavras, o pensamento verbal ganha forma, por isto 

Vigotski (2001b) classifica o uso das palavras como um estágio em que os conceitos estão 

amadurecidos: 

 

O conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é impossível fora 

do pensamento verbal. Em todo esse processo, o momento central, que tem todos os 

fundamentos para ser considerado causa decorrente do amadurecimento de 

conceitos, é o emprego específico da palavra, o emprego funcional do signo como 

meio de formação de conceitos (VIGOTSKI, 2001b, p. 170).  

  

 Os conceitos são classificados por Vigotski (2001b) como espontâneos e científicos. 

Os espontâneos são o resultado das interações sociais informais, não direcionadas a um fim 

educativo. São adquiridos na comunicação com o outro, geralmente no cotidiano familiar ou 

entre amigos. São gerados de forma não intencional, empiricamente e sem formalização 

alguma; formam a base para o desenvolvimento dos conceitos científicos e interagem com 

eles, por isto devem ser valorados na escola.  

 Já os conceitos científicos são o fruto do amadurecimento psíquico, é o que permite 

ao indivíduo fazer generalizações e abstrações. Por meio da escolarização, da intervenção do 

professor sobre o aluno, os conceitos científicos podem ser mais facilmente desenvolvidos, já 

que desenvolvê-los exige processos mediados de alguém com conhecimento mais elaborado. 

Enquanto o professor atua para que os conceitos científicos se desenvolvam, atua no que 

Vigotski (2001b) classifica de zona de desenvolvimento proximal ou zona de 

desenvolvimento imediato. 

 A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é o limiar entre as tarefas que o 

indivíduo consegue fazer sozinho e o que só conseguir realizar com a ajuda de outrem. 

Agindo na ZDP, o professor conduz o aluno no que ainda precisa de ajuda para então, com 

autonomia, fazer sozinho. 

 

O conceito vigotskiano de zona de desenvolvimento próximo transforma a relação 

de autoridade do professor com o aluno, e mesmo o papel da interação no processo 

de aprendizagem, uma vez que confere ao professor a função principal de ensinar, de 

dirigir o processo educativo, com a finalidade de potencializar as possibilidades do 

aluno, de forma que converta em desenvolvimento atual aquilo que estava na zona 

de desenvolvimento próximo (FACCI, 2004, p. 241-242). 

 

 A ZDP constitui o campo de atuação do professor, é o momento mais importante que 

relaciona aprendizagem e desenvolvimento. Esses dois elementos, aprendizagem e 

desenvolvimento, 
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não coincidem imediatamente, mas são dois processos que estão em complexas 

inter-relações. A aprendizagem só é boa quando está à frente do desenvolvimento. 

Neste caso, ela motiva e desencadeia para a vida toda uma série de funções que se 

encontravam em fase de amadurecimento e na zona de desenvolvimento imediato. É 

nisto que consiste o papel principal da aprendizagem no desenvolvimento 

(VIGOTSKI, 2001b, p. 334). 

 

 A aprendizagem desencadeia o desenvolvimento do indivíduo porque é um processo 

incessante de incorporações. Na escola esta direção tende a se potencializar quando o aluno 

tem a oportunidade de interagir com colegas e professores, desenvolvendo a linguagem e 

adquirindo conhecimento teórico. 

 Quando se atinge o campo da ZDP do aluno com mediações por instrumentos e 

signos, as funções psicológicas superiores se desenvolvem, fomentando produção de 

conhecimento novo e a apropriação da cultura. Com esse entendimento, afirmamos que de 

nada adiantaria a existência das escolas se não houvesse esse fim na vida do aluno, ou seja: a 

aquisição de conhecimentos deve estar diretamente relacionada ao uso desses saberes na 

transformação do meio em um local de conforto, segurança, bem estar físico e mental. Essas 

são aspirações almejadas pelo ser humano as quais vão sendo transmitidas aos seus 

descendentes numa evolução em que os desejos de uns não são os desejos do outro, mas a 

necessidade de conforto e segurança é comungada por todos os homens. 

 Embora nasçamos com características da espécie homo sapiens, o conhecimento do 

gênero humano está sendo produzido dia a dia e pode ser apropriado socialmente, mas na 

escola o esforço educativo envolvendo aluno, colegas e professor de forma intencional é mais 

profícuo para a apropriação dos bens culturais produzidos socialmente. Ideias, valores, 

atitudes e hábitos próprios do ser humano ao serem apropriados permitirão aos alunos 

socializar-se, formando a singularidade do ser humano diferente do ser animal:  

 

O homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem, vale 

dizer ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar e agir. Para saber pensar e sentir; 

para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica o trabalho 

educativo (FACCI, 2004, p. 229). 

 

 Por essa razão defendemos juntamente com Cedro (2008), Sousa (2004), Moretti 

(2007), Moura (2000), Facci (2004), a intencionalidade da educação. O ato de ensinar não 

pode ser vazio, conteúdo pelo conteúdo, ao contrário, deve contribuir para o indivíduo se 

tornar melhor como ser humano, ampliar seus conhecimentos espontâneos e avançar no 

desenvolvimento de atitudes, evoluindo culturalmente. 
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 Uma vez modificado o desenvolvimento singular do indivíduo, confirma-se a 

teorização de Vigotski (2001b) de que a aprendizagem gera o desenvolvimento e provoca o 

progresso das formas espontâneas de conhecimento às formas mais elaboradas, ao 

conhecimento científico. 

 Quanto à importância dos conhecimentos espontâneos na aquisição dos saberes e nas 

experiências da vida cotidiana, Facci (2004, p. 235) vem assim responder: 

 

[...] a experiência da vida cotidiana da criança deve ser levada em conta no processo 

de ensino-aprendizagem, no entanto o professor deve agir na reestruturação 

qualitativa deste conhecimento espontâneo, levando o aluno a superá-lo por meio da 

apropriação do conhecimento científico-teórico. 

 

 É importante mencionar que quando o professor considera os conhecimentos 

espontâneos para fundamentar os conhecimentos teóricos, levando em conta conhecimentos 

prévios, não subtrai dos alunos a chance do desenvolvimento de suas potencialidades mentais 

se, em suas ações com os alunos, estiver envolvido o movimento de busca, inventividade, 

produção de ideias e representações do mundo, mobilização do pensamento e saberes. Nesse 

sentido, para Davidov (1988), esse movimento leva à evolução dos níveis elementares de 

pensamento aos mais elevados, do empírico ao abstrato ou evoluindo ao pensamento teórico, 

científico. 

Vigotski (2001a) deixa claro que nem todo ensino conduz à aprendizagem e ao 

desenvolvimento. O sentido da aprendizagem é propiciar o desenvolvimento intelectual do 

indivíduo, sua consciência. Entretanto, para haver aprendizagem é preciso haver interesse 

pelo objeto que se desconhece; assim, surge a questão: como se interessar pelo que ainda não 

se conhece? Nessa situação o papel do professor é fundamental, mas desafiador de acordo 

com a realidade objetiva de nossas escolas, nossos professores e sua formação. Para fazer o 

aluno desejar o conhecimento, sua atividade perpassa a organização do ensino no intuito de 

gerar expectativas no aluno. Esse é um empenho que se justifica porque “toda aprendizagem 

só é possível na medida em que se baseia no próprio interesse da criança” (VIGOTSKI, 

2001a, p. 163), do adolescente ou do adulto. 

 Destarte, Vigotski (2001a) critica o ensino em que o professor é tido como o centro, 

o maioral, aquele que transmite aos alunos uma quantidade excessiva de conteúdos, sem 

qualquer consideração histórica, para que memorizem e os devolvam em uma prova da 

mesma forma que aquele conteúdo foi recebido por eles. Classificando este tipo de ensino 

como tradicional, pronto e estático sem qualquer serventia, Vigotski (2001a, p. 273) pondera 

que “a verdade científica é mortal, vive dezenas, centenas de anos, mas depois morre porque 
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no processo de domínio da natureza a humanidade sempre avança”. De nada adianta 

memorizar um excesso de informações já que, em algum momento, elas vão se alterar sem 

sequer promover o progresso intelectual do indivíduo.  

 Reiteramos que o papel do professor na condição de mobilizador na sala de aula 

abrange o movimento de auxiliar os alunos a pensarem sobre os conhecimentos como algo 

variável. O papel desse profissional da educação vai além da exposição de conteúdos. Se o 

professor desempenha sua função apenas no que tange à exposição de conteúdos, ele poderá 

ser facilmente substituído pelos livros, tal como considera Vigotski (2001a). E não apenas 

pelos livros, mas também pelas máquinas que podem transmitir informações com precisão, 

não se cansam, podem repetir quantas vezes for preciso. Ao contrário, quando o homem é 

agente de mudanças, essencialmente aquele que pensa e faz os outros pensarem, ele terá 

espaço em qualquer mundo abarrotado de tecnologia. 

  

O pensamento não é outra coisa senão a participação de toda a nossa experiência 

anterior na solução de uma tarefa corrente, e a peculiaridade dessa forma de 

comportamento consiste inteiramente no fato de que ela introduz o elemento criador 

no comportamento ao criar todas as combinações possíveis de elementos em uma 

experiência prévia como é, em essência o pensamento (VIGOTSKI , 2001a, p. 238). 

 

 Na visão de Vigotski (2001a), no pensamento estão envolvidas todas as experiências 

que o indivíduo carrega além de o pensamento ter atribuição criativa. Propiciar ao aluno esse 

querer requer um conhecimento amplo do professor. Não basta ser preocupado com os alunos, 

se não lhes proporciona o desenvolvimento de níveis elevados de pensamento, se não lhes 

oportuniza o pensar teórico.  O professor, na visão que Vigotski (2001a, p. 455) já defendia 

desde 1920, não deveria conhecer apenas o seu objeto de trabalho, mas ter “um embasamento 

cultural vasto”. Em nosso entendimento, isto não deixou de ser preciso no século XXI, mais 

ainda quando compete com potentes terabytes dos computadores e tablets.  

 No processo de ensino, é imprescindível ficar evidente ao indivíduo que ele não deve 

se contentar com os conhecimentos adquiridos, mas buscar ampliá-los, inclusive questionando 

saberes já produzidos. Nesses termos, o homem se distingue sobremaneira do animal: 

enquanto o animal se adapta ao meio, o homem se apropria dele e o modifica.  

 Na apropriação do que foi produzido por seus antecessores, inclusive a cultura de seu 

povo, o homem se humaniza e, graças à educação, isto se faz possível. Pela apropriação dos 

bens culturais o homem garante a continuidade do processo histórico e, consequentemente, 

muda seu comportamento com novo olhar e nova ação sobre as coisas, tornando-se mais 

consciente sobre o que lhe toca como ser social (LEONTIEV, 1978 apud FACCI, 2004). 
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 O professor - mediador do ensino – cria condições para o desenvolvimento do aluno, 

internalização de conceitos e a formação de pensamento teórico, uma vez que a “transmissão 

e a apropriação da experiência sócio-histórica tornam-se fundamentais para o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores” (FACCI, 2004, p. 192). Lembramos 

que, embora Facci defenda a transmissão de saberes, esta atitude não envolve o transmitir 

pelo ato em si. A citada ação, além de envolver um movimento de questionamentos, certezas 

e negociação de verdades, abarca também o significado e o sentido dos conceitos empregados. 

Esses elementos, não raras vezes, tornam-se empecilho ao professor, especialmente quando 

ele se depara com situações em que suas palavras não são compreendidas pelos alunos, 

embora compartilhem de um mesmo vocabulário linguístico.  

 Vigotski (2001a) explica essa incompatibilidade pela atribuição de significado 

quanto a ser diferente para o aluno e professor. Mesmo que o significado seja formado no 

processo histórico, ele está contido na palavra, num “sistema estável de generalizações, 

compartilhado por diferentes pessoas” (MOYSÉS, 2006, p. 39).  

  

Sentido e significado 

 

 Sentido e significado retratam as relações entre pensamento e linguagem. O 

significado é formado em um processo histórico composto de objetivações humanas, isto é, 

contido na palavra. O sentido é pessoal, “uma palavra adquire o seu sentido no contexto em 

que surge; em contextos diferentes, altera o seu sentido. O significado permanece estável ao 

longo de todas as alterações de sentido” (VIGOTSKI, 2008, p. 181). Determinada palavra 

pode ter o mesmo significado tanto para o aluno quanto para o professor, mas pode ter 

sentidos diferentes para um e o outro, pois depende do contexto em que surge. Citamos como 

exemplo a palavra tronco que significa sustentação tanto na anatomia, quanto na botânica, na 

geometria; mas quando o professor se refere ao tronco da pirâmide, o aluno tem dificuldade 

em compreender que aquele significado – sustentação - vale neste caso, ficando preso apenas 

ao sentido da palavra que, na botânica, quer dizer caule e na anatomia, tem o sentido de 

coluna. 

 Em nossa pesquisa atribuímos ao termo sentido à criação psicológica que estimula o 

homem a agir para que sua ação esteja direcionada na realização de uma atividade. Conforme 

Tolman (1988), sentido é sempre o sentido de algo, é subjetivo, pessoal e pertence ao próprio 

conteúdo compreendido. 
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 O fato de o aluno não comungar do mesmo sentido que o professor acerca de um 

conceito, até poderia ser aceitável, pois este é particular e individual, mas frequentemente 

nem o sentido, nem o significado de um conceito são compartilhados por ambos. Por isto, a 

importância de o professor estar atento para que esta questão seja compreensível ao aluno. 

 Tudo isso que dissemos em relação à importância do papel do professor veio a ter 

maior destaque nas obras vigotiskianas após a publicação do livro Psicologia Pedagógica, em 

1924. Quando o redigiu Vigotski demonstrou aspectos das ideias escolanovistas, do Plano 

Dalton e do método de projetos
8
 e comparava o oficio do professor ao do jardineiro que rega a 

planta, afofa a terra, mas não pode fazer com que galhos surjam na planta; assim colocava o 

professor sem influência sobre o aluno, apenas como um organizador do meio; assinala com 

esta comparação, um equívoco sobre o papel do professor, tal como concorda Facci (2004, p. 

193) ao mencionar o que se segue: 

 

Parece-me que seus escritos em Psicologia pedagógica refletem muito bem o 

contexto histórico e educacional em que ele estava inserido. No entanto, não 

acredito que tenha sido por imposição externa que ele tenha superado suas primeiras 

ideias, mas sim que foram os avanços realizados por Vigotski na direção de uma 

psicologia sócio-histórica, isto é, marxista, que o levou a superar as limitações do 

ideário escolanovista
9
. 

 

 Facci (2004) observa que nas obras de Vigotski, posteriores a 1920 tornam-se 

evidentes a concepção histórico-cultural, a influência que o professor exerce no processo 

educativo e a direção que dá ao ensino para a apropriação histórica e o desenvolvimento 

psíquico do aluno, como apresentamos nas páginas anteriores.  

 Assumimos a corrente histórico-cultural como base teórica de nossas discussões 

sobre a docência, dado que essa teoria corrobora a nossa visão acerca da necessidade de o 

professor compreender que os alunos estão na escola para a conquista dos bens culturais 

produzidos por seus antepassados, para evoluírem e, claro, transmitir às outras gerações a 

cultura apropriada; desta forma, o homem garante a perpetuação do que foi construído, dando 

às novas gerações a sua visão sobre o conhecimento e permitindo que os outros insiram suas 

concepções e contribuições em um movimento incessante de troca e renovação dos saberes. 

Assim defendem os teóricos da abordagem histórico-cultural por meio da qual nos 

referenciamos e buscamos embasar nossas considerações neste trabalho.   

                                                           
8
 Considerações sobre o Plano Dalton e método de projetos, ver Facci (2004). 

9
 Esta transcrição se justifica pela ilustração de que as ideias dos grandes gênios também evoluem. 
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 Não é apenas pelo trabalho, ação intencional sobre objetos, acontecimentos ou 

mesmo sobre o outro que o homem se humaniza; como patrimônio sócio-histórico, o 

conhecimento permite–lhe tornar-se igual aos da sua espécie e se desenvolver culturalmente.      

 O homem não nasce humanizado, a convivência com o outro lhe possibilita 

humanizar-se. Quando busca comunicar-se com os demais de sua espécie, quando busca 

meios de intervir na natureza para de alguma forma aproveitar-se de seus recursos, quando 

mobiliza saberes na tentativa de superar seus limites, satisfazer necessidades, enfim, quando 

se move para a alteração do que está posto, o homem também se modifica. 

Rigon, Asbahr e Moretti (2010, p. 15-16) tendo por base Marx, explicam o processo 

de constituição do ser humano como: 

 

O resultado do entrelaçamento do aspecto individual, no sentido biológico, com o 

social, no sentido cultural. Ou seja, ao se apropriar da cultura e de tudo o que a 

espécie humana desenvolveu – e que está fixado nas formas de expressão cultural da 

sociedade – o homem se torna humano.   

 

 Vale ressaltar que, no movimento de agir pela intencionalidade, de satisfazer suas 

necessidades biológicas e histórico-culturais, o homem se põe superior às outras espécies 

animais, pois transforma a natureza por meio da mediação por instrumentos e signos, sendo o 

signo um instrumento psicológico por excelência que expressa o pensamento como linguagem 

verbalizada na palavra.  

 Diante desses princípios da teoria histórico-cultural o homem singular, ao 

humanizar-se, inclui-se na universalidade do gênero humano. Suas ações caracterizam-se na 

coletividade em processos de apropriações e objetivações que lhe permitem apropriar-se da 

essência humana. Rigon, Asbahr e Moretti (2010) ressaltam que para compreender a atividade 

do homem é preciso compreender sua relação com a consciência, uma particularidade humana 

capaz de permitir o planejamento de ações e a análise do mundo como social, histórico e 

cultural. 

 Para Leontiev (1978 apud RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 27) não basta 

nascer homem para ser humano; é necessário apropriar-se da cultura produzida pelos homens. 

Nesse contexto, a escola se faz importante quando garante aos alunos estarem em atividade, 

em processo de agir guiados por motivos que vão além do passar de ano, mas incluem a 

apropriação de cultura produzida historicamente, valores, costumes, comportamentos. 

 Por excelência, a escola é a instituição de ensino capaz de garantir ao homem o 

acesso ao saber sistematizado, organizado e intencional, tendo em vista que nela devem 
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predominar práticas docentes movidas a um fim que só tem sentido se for a humanização dos 

sujeitos. Daí o imprescindível papel do professor que, na condição de formador, deve estar em 

formação para garantir aos alunos o alcance dos objetivos de uma educação capaz de 

possibilitar espaços de discussão coletiva, trocas, assimilações, apropriações.  

 Desse modo, a função do professor é essencial, não podendo configurar-se apenas 

como um trabalho com fim em si mesmo, tampouco a aula pode ser considerada uma 

mercadoria ofertada ao aluno como se este fosse mero consumidor de um produto. O aluno 

não é “objeto de trabalho do professor, mas é principalmente sujeito da atividade de 

aprendizagem” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 31), em sua organização intencional 

de ensino.  

  

Compreendendo o conceito de atividade  

 

O conceito de atividade não envolve apenas execução de alguma coisa como de 

costume nominamos. Fazendo uso das palavras de Rigon, Asbahr e Moretti (2010, p. 22-23) 

temos que: 

 

O conceito de atividade, como nos propõe Leontiev (1987), pressupõe que a sua 

estrutura geral seja composta por duas características centrais, a de orientação e a de 

execução. Em termos de orientação, a atividade compreende as necessidades, os 

motivos, o objeto e as tarefas; em termos de execução, a atividade é constituída 

pelas ações e suas operações. 

     

 

Quando o homem tenta suprir uma necessidade, ele cria motivos, portanto, o motivo 

é a materialização da necessidade humana, é a sua objetivação, a característica da atividade 

realizada para satisfazer a necessidade gerada. As ações e operações constituem as atividades 

quando são norteadas por um fim, têm um motivo que as justifiquem, sendo assim, “as 

atividades humanas são formas de relação do indivíduo com o mundo, dirigidas por motivos e 

por necessidades. O conceito de atividade envolve a noção de que o homem é orientado por 

objetivos, agindo de forma intencional, por meio de ações planejadas” (CEDRO; MOURA, 

2010, p. 59). 

  No tocante ao trabalho do professor, seu objetivo é a promoção do outro e de si 

mesmo, tal como expressam os princípios da teoria histórico-cultural. Por esta base teórica, 

compreendemos a escola como um local que considera as produções humanas desde os 

tempos remotos até os atuais. A escola deve mostrar a necessidade de avanços em relação ao 
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que está posto como elemento fundamental na formação do psiquismo humano, de sua 

consciência. Dessa forma “se a aula for capaz de mobilizar os participantes do ensino, 

professores e alunos para se conhecer e entender o mundo que nos cerca a partir dos 

conteúdos estudados, estamos diante de uma atividade” (SOUSA, 2004, p. 41). 

 A conceituação dada por Sousa (2004) leva-nos a pensar sobre a sociedade 

capitalista que separa o trabalho do trabalhador, em que, de conformidade com Facci (2004, p. 

247), há “[...] uma absoluta ‘estranheza’ entre o resultado objetivo da atividade e o seu 

motivo, tornando o conteúdo do trabalho externo e estranho à personalidade do trabalhador”; 

ao separar o ensino do professor, vemos um ser humano alienado e adaptado às condições 

dominantes, descaracterizando a prática educativa no sentido de exercer direcionamento para 

o percurso acadêmico consciente do aluno. 

 Como ilustração, Basso (1994, p. 38-39) diz-nos o seguinte: 

 

[...] o trabalho do professor será alienado quando o seu sentido não corresponder ao 

significado dado pelo conteúdo efetivo dessa atividade previsto socialmente, isto é, 

quando o sentido pessoal do trabalho separar-se de sua significação. Se o sentido do 

trabalho docente atribuído pelo professor que o realiza for, apenas, o de garantir a 

sua sobrevivência, trabalhando só pelo salário, haverá a cisão com o significado 

fixado socialmente, entendido como função mediadora entre os alunos e os 

instrumentos culturais que serão apropriados, visando ampliar e sistematizar a 

compreensão da realidade [...]. Neste caso, o trabalho alienado do docente pode 

descaracterizar a prática educativa escolar. 

 

 Uma vez descaracterizada a atividade educativa, instala-se um abismo entre o aluno e 

a oportunidade de ele conhecer e entender o mundo; então, para gerar essas possibilidades o 

professor carece se encontrar em atividade. Por esse motivo reafirmamos a importância de o 

professor reconhecer as suas atribuições no processo ensino e aprendizagem, vez que é o 

mediador na apropriação de novos conhecimentos, novos saberes pelos alunos. É o professor 

responsável por introduzir os alunos num universo teórico que amplie suas capacidades para 

um novo olhar sobre a realidade em um movimento que contemple a coerência, a atitude, a 

análise, a crítica e a contestação sobre as formas dominantes da realidade social. 

Agindo intencionalmente, o professor demonstra a sua desalienação perante os 

mecanismos que insistem em propagar a racionalidade técnica nas instituições de ensino. A 

intencionalidade das ações do professor perpassa a seleção de instrumentos pedagógicos 

adequados para contemplar diferentes níveis intelectuais dos indivíduos, a promoção de 

espaços de discussão e busca de soluções coletivas. Essas são características do professor que 

está em atividade e contribui de forma mediada na apropriação cultural dos indivíduos. 
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 Uma vez que o professor é dotado de saber mais elaborado, sua mediação deveria 

fazer parte da realidade da sala de aula para direcionar caminhos e intervir na aprendizagem 

dos alunos, pois quando estes se envolvem em práticas mediadas, progridem das 

características naturais às organizadas, o que se dá quando se apropriam da herança cultural 

da humanidade, que leva ao desenvolvimento da consciência e novos olhares sobre o seu 

redor, que vão além da contemplação, para a geração de possibilidades de alteração desta 

realidade.  

O sucesso está na escolha de instrumentos adequados (MORETTI, 2007; CEDRO, 

2008) permeados pela intenção do alcance de objetivos traçados. Deve estar claro para o 

professor o porquê de se adotar determinado recurso e a necessidade de realizar intervenções; 

caso contrário de nada adianta utilizar, por exemplo, instrumentos lúdicos, uma vez que 

estaria apenas incrementando a aula. Assim sendo, o professor se faz útil; ele é desencadeador 

de pensamento, mediador de ações, fertilizador de criatividade, responsável por cultivar 

reflexões. Quanto a esse aspecto, Cedro (2008) diz que, se a atividade do professor se resumir 

apenas em um produto, recursos como uma dobradura de papel, uma xerox dos procedimentos 

são suficientes, mas se quer algo mais, por exemplo, a compreensão do que está sendo 

proposto, aí sim tem que ocorrer a mediação. 

A valorização excessiva dos meios, dos instrumentos em detrimento da reflexão 

sobre os fins exige uma nova organização do ensino, preceitua dar sentido ao fazer. Fazer pelo 

fazer não possibilita aprendizagem. A saída é investigar o fazer em atitude de reflexão que 

deve permear toda a aula, pautando-se em respostas aos porquês agir de um modo e não de 

outro, planejar e “[...] se está bem claro para você, os inesperados que surgem não vão te 

desequilibrar”, considera Cedro (2008, p. 191) acrescentando ainda que precisamos oferecer 

aos indivíduos condições para vencerem a alienação, deixar de lado o senso comum e 

desenvolver pensamento teórico. Para tanto, no ato de ensinar deve estar envolvida uma 

atividade de ensino que se objetiva na atividade orientadora de ensino. 

 

Sobre o sentido que damos à Atividade de Ensino  

 

O ser humano tem com a realidade externa uma relação mediatizada porque, ao 

transformar a natureza, é também transformado por ela. Nesta atuação, uma característica o 

distingue dos outros animais, a intencionalidade. Assim sua atividade se estrutura pela 
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necessidade, por motivos e finalidades que, ao mesmo tempo, se interrelacionam e se 

transformam (DAVIDOV, 1988).  

Moura (1996), por sua vez, afirma que, ao ensinar, o professor tem que “resolver o 

problema do ensino”, cuja solução se pauta em descobrir os dados do ensino que envolve a 

organização do conteúdo para atingir objetivos. Quanto mais informado sobre os alunos, 

sobre os processos como eles aprendem, como se relacionam e como se integram socialmente, 

enfim, sobre as características que influenciam a forma de aprendizagem, mais facilidade o 

professor terá em selecionar conteúdos para atingir seu objetivo. Nesse fazer docente buscará 

resolver o problema de ensinar, uma ação que se pauta por trabalhar atividades de ensino que, 

para Rosa, Moraes e Cedro (2010), têm o conhecimento teórico como objetivo principal. Já 

para Moura (1996, p. 30), 

 

A atividade de ensino, como materialização dos objetivos e conteúdos, define uma 

estrutura interativa em que os objetivos determinam conteúdos, e estes por sua vez 

concretizam esses mesmos objetivos na planificação e desenvolvimento de 

atividades educativas. 

 

Como objetivação da estrutura interativa entre conteúdos e objetivos, as atividades 

educativas devem se pautar pela coletividade, organização anunciativa da troca de saberes. 

Por meio do contato entre os colegas dá-se a negociação de significados, a ajuda mútua, a 

definição de condutas, a organização do pensamento; assim as interações contribuem para a 

compreensão de que há o outro que se deve respeitar e ajudar. 

Moura (1996, p. 29) afirma que “a escola como um lugar onde se aprende, tem como 

corolário a escola em que se ensina”. Leva-nos a concluir que, para a escola ser um lugar de 

aprendizagem, o professor necessita organizar atividades de ensino que permitam o 

compartilhamento, a troca, a negociação, “[...] onde as pessoas cooperem, discutam e 

colaborem. É bem diferente de organizar uma situação onde só um trabalha e resolve a 

situação para todos” (CEDRO 2008, p. 154). 

Na atividade do professor é importante que estejam envolvidos objetivos, conteúdos, 

instrumentos o que exige uma organização de conteúdos que dê conta dos novos objetivos; 

isso envolve constante estudo na busca de soluções para os problemas do ensino, cujos planos 

de solução encontram-se no nível de desenvolvimento do professor e do aluno. De acordo 

com Moura, 

  

A atividade de ensino, assumida como núcleo da ação educativa, nos parece ter duas 

dimensões: a de formação do professor e a de formação do aluno. Ambas têm 
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elementos comuns: a situação-problema, uma dinâmica de solução e uma 

possibilidade de avaliação. A situação-problema do aluno é a aprendizagem, e a do 

professor, o ensino. O conjunto de dados para a solução do problema é o nível de 

desenvolvimento do professor e o do aluno que permitem a articulação destes dados. 

Constituem-se planos de solução do problema ensinar-aprender estabelecido na 

atividade desenvolvida em sala de aula (MOURA, 1996, p. 32). 

 

A atividade de ensino é constituída na articulação entre a teoria e a prática. Essa 

conexão fundamental é condição da transformação do sujeito. Para tanto, o professor não 

pode esquecer que os conteúdos existentes nos livros são para resolver um problema dele, não 

foram inventados para preencher páginas do livro, eles estão ali porque são fruto de uma 

construção histórica, de uma construção humana, sendo então arquitetados pelo homem, 

devem existir para servi-lo; para tanto, ao selecioná-los o professor deve ter em foco o 

conhecimento como problema a ser resolvido por ele e pelos alunos.  

Quando se dispõe a estar em atividade, na postura de agente de mudanças na sala de 

aula, o professor não se sentirá mais confortável em seguir imposições que limitam o alcance 

de seus objetivos de ensino. Ademais, 

 

Ao planejar as atividades de ensino, tendo como base os nexos conceituais, o 

docente é capaz de transformá-las em verdadeiras situações-problema que 

direcionam e conduzem a uma aprendizagem dos conhecimentos científicos e à 

formação do pensamento teórico (CEDRO, 2008, p. 163). 

 

Conduzir a aprendizagem na direção da formação de pensamento teórico é 

responsabilidade do professor ter em conta a essência dos conceitos e seus elementos 

norteadores, ou seja, os nexos internos do conceito, a sua essência. Oportunidades simples 

como solicitar ao aluno para descrever procedimentos que ele utiliza na resolução de 

situações-problema, levam o aluno a refletir sobre o que foi realizado e a tomar consciência 

de suas atitudes, identificando o que foi produtivo e o que deve ser revisto na formulação dos 

conceitos. O caminho para o professor de Matemática é fazer das aulas “um encontro afetivo 

com o conceito [...], elaborar juízos sobre os conceitos. Não se apresentam, aos alunos, os 

conceitos prontos e acabados. Convida-se o estudante a pensar sobre tais conceitos” (SOUSA, 

2004, p. 285), mediante ações conscientes que os levem a construir um modo generalizado de 

ação.   

Ao considerar as particularidades da turma, suas diferenças individuais e a definição 

de um objetivo de formação como um problema coletivo, ao resolver o problema de ensinar o 

professor ensina e também aprende. Assim sendo, a atividade de ensino é considerada 

processual e não um produto, conforme podemos inferir das palavras de Moretti (2007, p. 
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100): “O professor, movido pela sua necessidade, encontra-se em atividade de ensino antes, 

durante e depois de seu encontro com os alunos na sala de aula”. 

  Na organização do ensino de um modo que permita a interação entre os envolvidos, a 

negociação de significados, o diálogo e a delimitação de conteúdos e instrumentos didáticos, a 

atividade de ensino passa a nortear a dinâmica da aula; daí ser considerada como atividade 

orientadora de ensino, como salienta Moura (1996) endossado por Moretti (2007, p. 99-100, 

grifos da autora): 

 

A atividade orientadora de ensino insere-se numa atividade mais geral que é a 

atividade de ensino cuja necessidade que a motiva é ensinar e para isso é necessário 

organizar o ensino de modo a favorecer a aprendizagem dos alunos – o que é a 

necessidade da atividade orientadora de ensino. Assim a atividade orientadora de 

ensino transforma-se numa das ações da atividade de ensino. 

 

Ensinar é o motivo da atividade de ensino, mas, para ensinar o professor precisa 

organizar o ensino e para tanto deve viabilizar o aprendizado dos alunos, o desenvolvimento 

do pensamento teórico; tem-se assim identificado o motivo da atividade orientadora de 

ensino. 

 

Atividade Orientadora de Ensino (AOE) como objetivação da atividade de ensino 

 

A contribuição de uma atividade orientadora de ensino no desenvolvimento da 

consciência dos sujeitos que a realizam deve estar clara para eles; por isso a idealização dessa 

atividade deve ser intencional, pautar-se por um objetivo, ter um sentido. Sendo assim, 

organizar uma atividade orientadora de ensino exige esforço porque não basta reunir um 

amontoado de exercícios com um modelo a seguir. Deve haver muita pesquisa em torno do 

assunto da atividade orientadora de ensino, uma vez que ela deve aliar teoria e prática. Por 

isso se constitui formadora tanto para o aluno quanto para o professor. 

A atividade orientadora de ensino se dá quando o motivo do que se faz passa a ser o 

objeto. No caso do professor, o motivo de ele ensinar deve coincidir com o seu objeto, o 

ensino. Da mesma forma, para o aluno, o motivo de estar na escola deve ser adquirir 

conhecimentos e o seu objeto é o conhecimento: “os conhecimentos teóricos são ao mesmo 

tempo objeto e necessidade na atividade de aprendizagem” (MOURA et al. 2010, p. 92). 

Quando o aluno não objetiva adquirir o conhecimento e passa a realizar tarefas sem um 

propósito, ele está apenas treinando procedimentos, por exemplo, quando estuda um conteúdo 

apenas para se sair bem em uma prova. Realizando uma ação mecânica não se está em 
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atividade de ensino porque não se busca o conhecimento, tampouco o treinamento constitui 

atividade orientadora de ensino porque não permite ao aluno apropriar-se de conhecimento 

significativo. 

A atividade orientadora de ensino “não é um objeto, mas sim um processo e, como 

tal, é voltado à apropriação dos conhecimentos teóricos que explicam a realidade em 

movimento [...]” (MOURA et al., 2010, p. 101), levando o indivíduo a apropriação de um 

modo geral de ação que o capacite a agir em diferentes situações. 

Acreditando que as simplificações facilitam a compreensão, os professores de 

Matemática apresentam ao aluno o conteúdo como se ele fosse criado da noite para o dia 

exigindo que o compreendam. Os exercícios que os alunos fazem se resumem em 

compreender como resolver, isto é, encontrar respostas corretas para os problemas que se 

seguem às explicações do professor. Os alunos adaptam-se aos conceitos, familiarizam-se e 

trabalham com eles sem, no entanto, compreendê-los. Quanto a isso, Cedro (2008, p. 160) 

afirma: 

 
Nesse contexto, a Matemática caracteriza-se completamente pela mecanicidade e 

por negar a historicidade, pois o seu conteúdo apresenta-se pronto e acabado, o que 

exige do indivíduo somente a reprodução e memorização de procedimentos e 

técnicas, excluindo totalmente a possibilidade de criação. 

 

Sob essa ótica as ações dos professores de Matemática não têm se constituído como 

AOE, as quais devem se estruturar de modo a permitir que os sujeitos se interajam, mediados 

por um conteúdo, negociando significados, com o objetivo de solucionar coletivamente uma 

situação problema (MOURA, 1996). 

Grosso modo, afirmamos que a junção de três momentos da atividade orientadora de 

ensino: - antes, durante e depois da AOE - constituem a atividade de ensino. A etapa 

relacionada ao antes se refere à análise das necessidades que geraram o conceito estudado, ou 

seja, uma investigação histórico-evolutiva do conteúdo; o durante envolve a organização do 

ensino, por exemplo, a formação de grupos para favorecer a aprendizagem do conteúdo e o 

depois é alusivo à avaliação dos trabalhos desenvolvidos, tanto pelos alunos quanto pelo 

professor. Sabendo disto, o experimento didático por nós desenvolvido mesclou os vários 

momentos da atividade orientadora de ensino, como pode ser observado na sua descrição no 

capítulo terceiro. 

Outrossim, faz-se importante avaliar o envolvimento dos sujeitos no processo ensino 

e aprendizagem para que se reflita sobre os percursos feitos e se contribuíram para a 

apropriação de bens culturais. Nessa visão, a intencionalidade é o diferencial na elaboração de 
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uma atividade orientadora de ensino. Quando o professor planeja focando o trabalho com os 

nexos internos do conceito, oportuniza aos alunos o desenvolvimento do pensamento teórico, 

bem como compreender que os nexos internos consolidam o conhecimento sobre o abstrato 

do objeto. Assim entende Cedro (2008) ao afirmar 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 de conhecimentos teóricos e 

a consequente formação de um pensamento teórico (CEDRO, 2008, p. 61). 
  

A atividade orientadora de ensino para constituir-se orientadora deve tornar-se 

formadora para o professor e para o aluno. A AOE é formadora para o professor tendo em 

vista que, ao organizar as atividades para atender os objetivos de seu ensino, estará se 

formando ao buscar estratégias para atingir tais objetivos a fim de formar o aluno; este, 

movido pelo desejo de aprender, estará em formação ao desenvolver uma atividade elaborada 

com intencionalidade do professor. Nessa direção, deve haver uma situação problema que 

proporcione o empenho do grupo em solucioná-la coletivamente, levando-os a perceberem 

que as ações individuais refletem no outro; assim acontece na vida em sociedade e, dessa 

forma, o aluno é preparado para o convívio social, embora não se possa dizer que “qualquer 

interação conduz à aprendizagem; a interação tem que estar organizada, os objetivos precisam 

ser claramente definidos e os alunos necessitam estar motivados para aprender” (FACCI, 

2004, p. 242). 

Esclarecemos que, quando os alunos são dispostos em grupos, a formação não é 

apenas para fazer nova organização de cadeiras na sala, mas para que as ideias sejam 

discutidas e assim incorporadas de novos sentidos, o que certamente acrescentará ao que cada 

um carrega na bagagem cultural e às experiências. Quando o aluno vê sentido no que está 

fazendo, ele se sente movido a aprender; portanto, propostas que considerem estes elementos 

precisam ser discutidas e, se não aplicadas, que ao menos sirvam de motivação à busca de 

soluções.  

 

Um olhar sobre publicações que abordam a formação de professores de 

Matemática na teoria histórico-cultural 

 

 A teoria histórico-cultural compreende a formação como processo de aprendizagem 

mediado pelo conhecimento, o fruto de relações interpessoais marcadas por histórias pessoais 
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e sociais (ARAUJO; MOURA, 2008). De algum modo nos identificamos com princípios 

dessa teoria e a elegemos como base teórica deste trabalho, cujas percepções se referenciam 

em publicações de Sousa (2004); Cedro (2004, 2008); Moretti (2007); Dias (2007); Lopes 

(2009) e Ribeiro (2011).  

De modo geral, o que se depreende dessas publicações remete à seguinte dedução: a 

formação que coloca os sujeitos em permanente atividade é a saída para os déficits detectados, 

tanto na formação do professor quanto na do aluno. Esse fato nos levou a pesquisar os 

trabalhos dos mencionados autores - Sousa (2004), Cedro (2004; 2008), Moretti (2007), Dias 

(2007), Lopes (2009) e Ribeiro (2011) - que tratam tanto da formação do professor quanto da 

formação do aluno ao considerarem a relevância do conhecimento teórico na formação de 

sujeitos conscientes de seu papel no mundo.  

Sousa (2004) em sua tese analisou um grupo de alunos, professores e futuros 

professores matriculados na disciplina “Tópicos Especiais em Didática” ministrada 

juntamente com sua orientadora Anna Regina no curso de Pedagogia da Universidade de 

Campinas (UNICAMP). Nesse estudo, deveriam responder à pergunta Que relações podem 

ser estabelecidas entre o conhecimento de professores e os conceitos algébricos enquanto 

vivenciam e analisam atividades de ensino numa perspectiva lógico-histórica da álgebra? 

Sousa (2004) selecionou atividades capazes de permitir a livre iniciativa dos alunos 

para que se mobilizassem, discutissem e criassem verdades mesmo que momentâneas 

tomando-se por base “premissas estabelecidas individualmente e acordadas coletivamente”, 

em atividade de ensino, ou seja, na situação em que o conhecimento é mobilizado para a 

compreensão do mundo. Para a autora, esta atitude beneficia uma maior proximidade com a 

realidade, com o inacabado, com a verdade que pode ser mutável e traz uma ressignificação 

no processo de ensino. Considera ainda a autora: 

 

O mais importante das atividades não era saber enunciar o conceito em seu aspecto 

formal, mas sim enunciar respostas a questões que lhes era possível formular. Nos 

preocupamos com o processo de construir respostas e não com a resposta final 

(SOUSA, 2004, p. 35). 

 

Uma proposta de ensino que convide a pensar sobre os conceitos ao invés de 

apresentá-los prontos, em que há atividades de ensino que contribuam para os estudantes 

fazerem relações entre sua vida e o conteúdo, leva o sujeito a uma nova relação com a 

Matemática, a um movimento afetivo e de aproximação com esta ciência. Sousa (2004) 

considera também que as aulas de Matemática devem objetivar a humanização do estudante 

pelo conhecimento e proporcionar o despertar do pensamento a questionamentos.  
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As aulas podem permitir a dúvida, a incerteza, a busca, porque a palavra chave da 

sala de aula é o movimento, a fluência. E esse movimento permite-nos teorizar, 

“filosofar” isso não quer dizer que não há o certo e o errado. Mas sim, o estudo do 

por que tal solução é verdadeira ou falsa (SOUSA, 2004, p. 277). 

 

Concordamos com a autora especialmente quando ela demonstra que o dialogar 

matematicamente deve se fazer presente entre colegas e professores na busca e construção do 

conhecimento. 

 Motivado pela percepção da insuficiência do modelo educacional vigente, Cedro 

(2004), em sua dissertação de mestrado, propõe uma estrutura para fugir do encapsulamento 

detectado investigando as ações de um espaço de aprendizagem a partir dos pressupostos 

teóricos da abordagem histórico-cultural e da Teoria da Atividade. Para tanto, organiza um 

experimento didático no Clube de Matemática, projeto de estágio desenvolvido na Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo, no qual há situações que provocam interações 

entre os envolvidos e o despertar de sua criatividade. 

 Cedro (2004, p. 129) caracteriza o Clube de Matemática como espaço de 

aprendizagem, ou seja, “o lugar da realização da aprendizagem dos sujeitos, orientado pela 

ação intencional de quem ensina”, consequentemente neste lugar a aprendizagem se 

desencadeia tanto para professor quanto para os alunos em função da intencionalidade das 

ações desenvolvidas. 

Outro elemento que Cedro (2004) deixa claro como possibilidade de formação para o 

professor e, em geral, abominado por professores de Matemática é o erro do aluno. O autor 

entende que o erro pode levar o professor ao replanejamento:  

 

O erro é permitido e constitui um instrumento de formação importante para o 

professor. Pois, a partir dele, há a possibilidade de o professor retomar as suas ações 

educativas em outro nível, há possibilidade de expandir a sua aprendizagem. Com 

isso o processo de elaboração das atividades constitui um momento imprescindível 

para a formação do professor (CEDRO, 2004, p. 130). 

  

 Esse autor finaliza seu trabalho dissertativo acreditando que a escola organizada 

como um espaço de aprendizagem com características como as que propõe, pode ser um 

caminho para a educação ideal. Ele cita Vigotski quando este defende como possibilidade de 

educação ideal “[...] um ambiente social orientado de modo adequado [...]” (VYGOTSKY, 

2003 apud CEDRO, 2004, p. 135). 

 Já na sua tese intitulada O motivo e a atividade de aprendizagem do professor de 

Matemática: uma perspectiva histórico-cultural Cedro (2008) investiga futuros docentes de 
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um curso de Matemática. Acredita esse pesquisador (2008) que a superação do paradigma 

relacionado à imagem social do professor como determinista e sem criticidade deve aliar a 

formação profissional do docente ao desenvolvimento do conhecimento teórico. Ou seja, 

dispor do conhecimento teórico para compreender como se dá a prática pedagógica – ensino-

aprendizagem – a fim de compor novo modo de ação capaz de permitir a humanização dos 

sujeitos desse processo educacional.   

Cedro (2008) ainda diz que a formação deve envolver a busca de sentido da profissão 

docente tornada possível pelo conhecimento que aproxima o homem do objeto, do mundo 

real. Suas palavras escritas sob um olhar histórico-cultural não poderiam ficar à margem de 

nossos registros pela significância que conferem ao contexto de nossas discussões, como se 

segue: 

 

Os processos de formação docente devem caminhar em direção à percepção dos 

motivos que movem o indivíduo tanto a se tornar professor, quanto aqueles que 

fazem com que ele continue exercendo a docência e aqueles que lhe permitem a 

inserção em um movimento contínuo e incessante de aprendizagem. A apreensão 

deste processo, com certeza nos levará à percepção do sentido da docência e nos 

afastará da visão utilitarista, dos modismos teóricos e das respostas fáceis à 

necessidade de mudança na formação do professor (CEDRO, 2008, p. 209).  

 

Além de considerar que o sentido da docência deve estar ligado ao movimento de 

aprendizagem, Cedro (2008, p. 211) ressalta a compreensão dos seguintes pontos: o processo 

de formação de professores deve se caracterizar pela compreensão da essência coletiva da 

atividade humana; o homem apreende com todos os sentidos e se torna homem ao 

compartilhar com os demais, sentidos e significados; o conhecimento é historicamente 

construído e, portanto, está sendo feito e refeito a todo momento; a organização do ensino 

exige o planejamento da atividade de ensino, o registro e a sua avaliação por ser 

imprescindível para uma atividade educativa direcionada ao desenvolvimento significativo 

dos indivíduos; necessidade de se colocar em um movimento crítico de busca pelo sentido 

para a sua atividade docente. 

O trabalho de Moretti (2007) intitulado Professores de Matemática em atividade de 

ensino: uma perspectiva histórico-cultural para a formação docente enfoca o processo de 

elaboração de atividades de ensino. Assim como Cedro (2008), Moretti (2007) retrata que, por 

meio da organização coletiva, por meio da interação entre os sujeitos na busca coletiva da 

resolução do seu “problema de ensinar”, os professores atribuem novos sentidos às suas 

ações, aos instrumentos que escolhem e ao conceito de mediação, os quais perpassam 
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compreender que na organização do ensino, o papel docente é fundamental na direção de 

caminhos que levam ao desenvolvimento dos sujeitos. 

Em síntese, Moretti (2007), pontua que a escolha de instrumentos mediadores e o 

planejamento intencional de ações beneficiam as relações interpessoais em sala de aula o que 

otimiza a aprendizagem: 

 

Entendemos que organizar o ensino de modo a favorecer a aprendizagem dos alunos 

implica que o professor, por um lado, escolha instrumentos mediadores, e por outro, 

planeje intencionalmente ações que tenham por objetivo favorecer relações 

interpessoais entre os sujeitos do espaço da sala de aula – alunos e professor – de tal 

modo que, em condições de comunicação, os estudantes apropriem-se, de forma 

mediada, dos conhecimentos (MORETTI, 2007, p. 138). 

 

Para Dias (2007) que investigou a Formação da imagem conceitual da reta real pelo 

professor, quando a Matemática é abordada de modo formalista pressupõe a formação de 

conceitos por meio da interpretação de definições o que gera o pensamento empírico. Sugere 

então que, “para se apropriar de uma definição, o indivíduo tem que reproduzi-la no 

pensamento por meio de atividade que o permita essa realização. Isso quer dizer que ele 

precisa se apropriar do conceito, do seu movimento, para poder realizar sua síntese” (DIAS, 

2007, p. 238). A autora também fornece indicações de que os conceitos se desenvolvem por 

meio de problemas, assim como ocorre com a produção do conhecimento pela humanidade. 

Já Lopes (2009), por sua vez, publicou Aprendizagem da docência em Matemática 

em que apresenta resultados de sua pesquisa de doutoramento. Nessa obra trata da 

aprendizagem da docência de futuros professores no contexto do Clube de Matemática, 

mencionando que: 

  

[...] a aprendizagem da docência pode ser proporcionada pela tomada de consciência 

em relação à limitação dos próprios conhecimentos – propiciados pela reflexão 

compartilhada na necessidade de buscar novos conhecimentos (LOPES, 2009 p. 

184). 

 

 A obra de Lopes (2009) deixa claro que, quando o futuro professor toma consciência 

da necessidade de buscar conhecimentos em relação ao que é preciso saber para ser professor 

de Matemática, ele não só ressignifica suas ideias como também desenvolve nova qualidade 

de entendimento acerca da atividade de ensinar, atribuindo novos sentidos ao papel que a 

Matemática tem na vida do aluno, quais sejam, de tornar possível a compreensão dos 

movimentos da vida.  

 Quanto ao objetivo de nosso trabalho qual seja revelar as evidências da produção de 

sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de 
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Matemática em atividade de ensino, alertamos que, embora trabalhando com professores que 

já haviam concluído a graduação, admitimos como premissas verdadeiras as considerações de 

Lopes (2009): a ressignificação de ideias, saberes e conduta podem sim, estar presentes em 

novos processos de aprendizagem do professor por acreditarmos na formação como ato 

inacabado, que vai acontecendo por toda a vida do professor.  

 Em Ribeiro (2011), cujo trabalho se intitula A aprendizagem da docência na prática 

de ensino e no estágio: contribuições da teoria da atividade está explícito que no processo da 

formação do professor, com vistas a desenvolver o pensamento teórico, é necessário criar 

condições para os estudantes fazerem retomadas das ações de ensino num movimento de 

reflexão, análise e planificação das ações: “[...] o professor está em constante movimento na 

direção dos conhecimentos necessários à sua ação docente” (RIBEIRO, 2011, p. 160). 

 No conjunto dos trabalhos de Sousa (2004), Cedro (2004; 2008), Moretti (2007), 

Dias (2007), Lopes (2009) e Ribeiro (2011) não é difícil perceber que enfocam o papel do 

professor em organizar o ensino de modo intencional e planejado, a fim de promover a 

interação entre os envolvidos de forma a negociarem significados. Nesse processo faz-se 

imprescindível o replanejamento e a seleção dos conteúdos para contemplar objetivos que só 

têm sentido se for para que os alunos se apropriem de conhecimentos historicamente 

construídos e que lhes permitam a consciência de seu papel transformador no local que 

ocupam na sociedade.  

O par lógico-histórico constitui-se como possibilidade de redefinição de conceitos e 

apropriação de conhecimentos historicamente construídos. Essa perspectiva é defendida por 

Sousa (2004) como uma metodologia para o ensino que possibilita a compreensão dos nexos 

do conceito e o desenvolvimento do conhecimento enquanto fundamental ao progresso da 

Matemática.  

 

O lógico-histórico no ensino da Matemática 

 

 Diante do que foi discutido até agora, sem sombra de dúvida a teoria histórico-

cultural cria condições de desenvolvimento psicológico daqueles que têm o contato com 

atividades elaboradas sob este cunho teórico. Essencialmente se no ensino de Matemática as 

atividades tiverem uma abordagem histórica; então essa ciência contribuirá em potencial para 

a atuação consciente do sujeito sobre o mundo. Mas incorporar o histórico no ensino de 

Matemática não corresponde a simples contação de histórias sobre a contribuição deste ou 
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daquele pensador que inventou isso ou aquilo. Sob este prisma, Miguel (1997, p. 101) 

esclarece que: 

 

[...] a história – apenas quando devidamente reconstituída com fins explicitamente 

pedagógicos e organicamente articulada com as demais variáveis que intervêm no 

processo de planejamento didático – pode e deve desempenhar um papel subsidiário 

em Educação Matemática, qual seja, o de um ponto de referência para a 

problematização pedagógica. 

 

  Ao fazer tais argumentações o referido autor embasa sua ótica quando se posiciona 

contra perspectivas que não mostram os obstáculos existentes por trás da construção de um 

conceito, ou não levam em conta o caminho árduo vencido pelos diversos pensadores para 

consolidar a Matemática como concebemos hoje. Já Kopnin (1978), autor frequentemente 

mencionado em pesquisas que abordam o histórico no ensino, correlaciona o histórico ao 

lógico e defendendo que esse par expressa as leis do movimento do pensamento, 

caracterizando-o do seguinte modo:  

   

Por histórico subentende-se o processo de mudança do objeto, as etapas de seu 

surgimento e desenvolvimento. O histórico atua como objeto do pensamento, o 

reflexo do histórico, como conteúdo. O pensamento visa à reprodução do processo 

histórico real em toda a sua objetividade, complexidade e contrariedade. O lógico é 

o meio através do qual o pensamento realiza essa tarefa, mas é o reflexo do histórico 

em forma teórica, vale dizer, é a reprodução da essência do objeto e da história do 

seu desenvolvimento no sistema de abstrações (KOPNIN, 1978, p. 183-184). 

 

 No sentido matemático dessa definição, o lógico-histórico é o elo entre a história da 

Matemática discursiva (falada, empírica) e o pensamento teórico, abstrato. Por isso se revela 

importante ao conhecimento matemático, pois o par lógico-histórico manifesta o 

desenvolvimento do conceito vez que articula o histórico e sua essência; com isso garante 

uma aproximação mais efetiva do sujeito com os conceitos, como concordam Rosa, Moraes e 

Cedro (2010).  

 O par lógico-histórico constitui também possibilidade de redefinição de conceitos, 

que Sousa (2004) entende como uma metodologia para o ensino da Matemática e permite a 

compreensão dos nexos do conceito, o desenvolvimento do conhecimento fundamental ao 

progresso da Matemática; sendo assim, o lógico-histórico é uma metodologia que gera 

conhecimentos. 

Este “enfoque metodológico vai ao encontro da perspectiva histórico-cultural [...] 

uma vez que a lógica do conceito é tomada em unidade com a produção humana histórica 

desse conhecimento” (MORETTI, 2007, p. 99), sendo o nexo conceitual a essência, o núcleo 
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do conceito. Então, o pressuposto nesta perspectiva é ir além do contar histórias sobre a 

formação do conceito. O ensino organizado sob esse prisma envolve o sentido da existência 

do conceito e como se deu o seu surgimento, essencialmente quando propõe atividades que 

vivenciam as etapas de evolução do conhecimento, além da consideração de que a origem do 

conhecimento ocorreu por uma necessidade humana.  

 Essas observações devem ser levadas em conta quando se organiza o ensino tanto 

para crianças quanto para adultos. Por esta premissa propomos evidenciar a produção de 

sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de 

Matemática em atividade de ensino. Quando abordamos a apropriação do conhecimento, a 

produção de sentidos do professor em situação de trabalho, temos a clareza de que ele é um 

adulto e “seus processos cognitivos estão dirigidos também, e, sobretudo, a outras finalidades 

relacionadas a seu desenvolvimento profissional” (ARAUJO; MOURA, 2008, p. 86). 

Formando o professor sob a luz da teoria histórico-cultural, buscam-se caminhos 

para ele dar sentido a sua atividade docente. De conformidade com Moura (1993, p. 15), 

 

Formar o professor é colocá-lo num movimento contínuo no espaço de produção de 

conhecimentos em contínua evolução; é possibilitar ao professor o acesso a 

conhecimentos produzidos e dotá-lo de instrumentos intelectuais que lhe permitam 

construir seu projeto pedagógico. Projeto esse que pode ter maior ou menor alcance, 

dependendo de sua sintonia com as práticas sociais em movimento.  O que, em 

último caso, significa não ser possível uma formação do sujeito desvinculada do 

coletivo em determinado tempo e lugar. 

 

Quanto mais sintonizado à sua realidade estiver o professor, maiores condições de 

encaminhamentos para atuar nela ele terá. Por essa razão, o professor deve ter contato com 

atividades que o coloquem em movimento de tomada de consciência de seu papel no meio 

onde vive. Ao professor devem ser ofertadas condições de construir conhecimentos teóricos 

para organizar seu ensino de modo a garantir a aprendizagem e o desenvolvimento de seus 

alunos.  

Vivenciar situações pautadas pelo lógico-histórico do conceito torna-se necessário 

àqueles que lidam com o ensino da Matemática. Isso foi o que levamos em consideração 

quando organizamos um experimento didático que se constituiu como caminho metodológico 

de pesquisa e atividade de aprendizagem para os sujeitos participantes do experimento – 

discutido no próximo capítulo. Com esse intuito abordamos a Matemática por meio das 

atividades orientadoras de ensino sobre álgebra como fruto de uma construção humana e 

coletiva, resultado de contributos de vários povos e gerações.    
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Atividade Orientadora de Ensino: a álgebra numa perspectiva lógico-histórica 

 

 Davidov (1988) assevera que não basta o desenvolvimento de atitudes; deve estar 

envolvida no processo a escolha de um conteúdo. Optamos então pela álgebra e buscamos 

tratá-la numa perspectiva lógico-histórica. Para tanto, consultando inicialmente os trabalhos 

de Fiorentini, Miorim e Miguel (1992) depreendemos como eram os currículos de Matemática 

dos anos 1960 e 1970 - extrema superioridade da álgebra formal. De lá para cá não mudou 

muita coisa, pelo menos no que tange ao formalismo matemático. 

Embora existam inovações curriculares
10

, em sua maioria não oferecem propostas 

diferentes das que predominaram nos anos 1960 e 1970, tampouco “têm permitido aos 

professores adquirirem um conhecimento mais profundo para entender as dificuldades dos 

alunos em relação a conceitos algébricos” (SOUSA, 2004, p. 10). Assim, o entendimento da 

dinâmica de geração do conhecimento acaba por ficar na periferia da compreensão; além 

disso, os conteúdos algébricos são dissociados da vida real, como detecta Sousa (2004, p. 

231) em suas pesquisas:  

 

Pelos relatos dos estudantes, os conteúdos matemáticos aprendidos estão dissociados 

de suas vidas. Logo, essa dissociação faz o conteúdo algébrico, objeto do 

conhecimento, se tornar uma simples tarefa dissociada do objetivo social. Através 

dessa dissociação, há a negação dos aspectos da vida, que acontece todos os dias no 

interior e exterior da escola. Os conteúdos algébricos não tem nada a ver com o 

movimento comum de vida. 

     

A saída para contornar obstáculos como os anunciados encontra eco em dar sentido 

ao que é ensinado, levando os alunos a compreenderem que aquilo que estudam como uma 

construção humana, realizada a muitas mãos e, como tal, deve ser valorado e apropriado. 

Nesse prisma encontramos nas pesquisas de Sousa (2004), Lanner de Moura e Sousa (2004), 

Cedro (2004, 2008), Dias (2007) e Moretti (2007) uma saída. Os argumentos desses autores 

se pautam por um ensino organizado intencionalmente, em que a necessidade do conceito 

gera aprendizagem, ocasiona o desenvolvimento da consciência, o questionamento de 

verdades, como também incertezas e a formação de pensamento teórico.  

As propostas de Sousa (2004), Lanner de Moura e Sousa (2004), Cedro (2004, 2008), 

Dias (2007) e Moretti (2007) e o reconhecimento do papel da álgebra nos currículos escolares 

levaram-nos a optar por esse campo do saber matemático; se abordada sob pressupostos 

                                                           
10

 No Estado de Goiás: GOIÁS - Secretaria de Estado da Educação. Cadernos da série Currículo em 
Debate - Sequências Didáticas: convite à ação, Goiânia, 2009. 
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lógico-históricos, poderá ser reconhecida como descrição de movimentos, portanto, as 

chances de os alunos verem sentido no que aprendem se ampliarão, elevando o pensamento 

numérico ao pensamento algébrico e a consequentemente formação de pensamento teórico, 

conforme argumenta Sousa (2004, p. 32): “[...] O processo de aquisição do pensamento 

algébrico é sinônimo de movimento do vir a ser do pensamento teórico [...]”, confirmando o 

movimento da construção permanente de conhecimentos, fato que deve ser abordado nas salas 

de aula. 

Vigotski (1987, apud CEDRO e MOURA, 2010, p. 61) colabora nesta sustentação:  

 

[...] pelo aprendizado de álgebra, a criança passa a compreender as operações 

aritméticas como casos particulares de operações algébricas. Isso dá à criança uma 

visão mais livre, mais abstrata e generalizada de suas operações com quantidades 

concretas. [...] a álgebra livra o pensamento da criança da prisão das relações 

numéricas concretas e o eleva ao nível mais abstrato [...]. 

 

Pelo exposto, fazer com que os alunos pensem algebricamente deve ser uma meta 

objetivada pelo professor porque o pensar algebricamente mobiliza imaginação e reflexão que 

impelem à criatividade; “pensar algebricamente é pensar o número sem o numeral. Ao mesmo 

tempo em que o número está, ele não está” (SOUSA, 2004, p. 245), num ser e não ser, 

característicos do pensamento algébrico, expressão do movimento. Além do mais, o 

pensamento algébrico é: 

 

A [...] linguagem responsável pelo pensamento numérico sem numeral, genérico e 

variante. Pensar o número sem seus particularismos, sem sua “presença física”: esta 

é a chave da ideia algébrica. Ao alcançar os cumes dos conjuntos numéricos, o 

estudante de matemática chega numa nova planície, extensa e rica. Penetrá-lo nesta 

planície é o objetivo da aprendizagem algébrica. É claro que sem pensamento 

numérico essa nova etapa da educação matemática é impossível (LIMA et al., 1998 

apud SOUSA, 2004, p. 16). 

 

Para Sousa (2004) ao se pensar algebricamente, pensa-se cientificamente. Quando o 

indivíduo pensa, ele se esforça cognitivamente, elevando-se ao patamar da criatividade. 

Contudo, a “passagem do nível empírico ao teórico não é uma simples transferência de 

conhecimento da linguagem cotidiana para a científica, mas uma mudança de conteúdo e 

forma do conhecimento” (KOPNIN, 1978, apud SOUSA, 2004, p. 61). Nesse sentido, 

justifica-se abordar o movimento que gerou a existência dos conteúdos, isto é, considerar o 

lógico-histórico do conceito e desta forma inserir a história da Matemática como uma 

metodologia, tal como Sousa (2004) defende para abordar elementos inseparáveis no ensino 

de conteúdos matemáticos, orientando que: 
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Os professores considerem, nas aulas de matemática, o conceito de lógico-histórico 

da álgebra, cujos elementos constitutivos [...] são: a) os nexos conceituais presentes 

no desenvolvimento do pensar teoricamente a álgebra, isto é, fluência, conceito de 

campo de variação, desenvolvimento do conceito de variável e b) a álgebra não 

simbólica: retórica, sincopada e geométrica que se apresentou no movimento do 

pensamento teórico da álgebra a partir do desenvolvimento do lógico-histórico do 

pensar algébrico das diversas civilizações em vista de construir o pensamento 

teórico da álgebra (SOUSA, 2004, p. 20). 

 

Para a referida autora os nexos conceituais são classificados por Davidov e Kopnin 

como nexos internos. Sousa (2004, p. 61) trata-os como nexos conceituais e nexos internos do 

conceito, vez que eles “contêm a lógica, a história, as abstrações, as formalizações do pensar 

humano no processo de constituir-se humano pelo conhecimento”. 

Já os nexos externos são definidos pela linguagem. São elementos perceptíveis do 

conceito. Por exemplo, quando classificamos triângulos em retângulo, equilátero, escaleno, 

estamos fazendo apenas por uma classificação externa, palavreada. Ensinar abordando apenas 

nexos externos não forma pensamento teórico.  

A apropriação dos nexos conceituais capazes de legitimar a condição humana é 

possível quando o ensino se pauta na proposta da AOE (CEDRO, 2008); nesses pressupostos 

como já vimos há uma organização de ensino pautada por um querer coletivo, mobilizada pela 

busca conjunta de solucionar um problema gerado com a intencionalidade de formar 

pensamento teórico, desenvolvimento, consciência, abstrações. 

Tendo dito que abordar a álgebra em uma perspectiva lógico-histórica se faz 

necessário para tornar compreensível o desenvolvimento de seus fundamentos teóricos, 

transcrevemos um trecho de Sousa (2004, p. 104) em que a autora confirma esta necessidade:  

 
Compreender o lógico-histórico da álgebra simbólica significa compreender o 

processo do vir a ser da variável-letra. É compreender que no processo de constituir-

se linguagem simbólica, síntese da síntese de abstrações diversas, a álgebra contém 

o movimento da vida, expresso a partir da palavra e da figura. Contém os 

inesperados e as novas qualidades do que fala Caraça (1998) que são gerados a partir 

dos movimentos presentes nos problemas da vida das diversas culturas. Tais 

movimentos, analisados com o olhar de hoje, são históricos, porém não são lineares, 

pois contém a incerteza, a mutabilidade e a fluência do pensar humano. Por esse 

motivo é que os movimentos estudados na álgebra simbólica são considerados por 

nós, lógico-históricos. 

E desse lógico-histórico e formal do pensamento algébrico, presente nos estágios 

denominados de retórico, sincopado e geométrico que leva ao pensamento flexível 

da realidade, elaborado pelas várias civilizações, nos diversos momentos históricos. 

 

 Como produto de conhecimento elaborado por várias gerações, a álgebra carrega 

particularidades que se desdobram nos vários estágios que Sousa (2004) anuncia como 
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retórico, sincopado e geométrico. Estes compõem a álgebra não-simbólica ainda não 

totalmente constituída de símbolos.  

Já a álgebra simbólica como a própria nomenclatura anuncia, é composta 

essencialmente de símbolos. Essa composição de álgebra não chegou ao patamar de abstração 

da noite para o dia. Por isso o conhecimento de seu desenvolvimento deveria existir por quem 

ensina e aprende sobre álgebra. Desse modo, o ensino de álgebra deve-se pautar por propostas 

que levem em consideração uma abordagem que a reconheça como produto de diversas 

civilizações e fruto de uma evolução histórica, como defendem Sousa (2004), Lanner de 

Moura e Sousa (2004), Cedro (2004, 2008), Dias (2007) e Moretti (2007). 

Nesse sentido, trataremos dos estágios do desenvolvimento da álgebra não-simbólica 

e simbólica; esses elementos constituíram as atividades orientadoras de ensino do 

experimento didático realizado com os professores e permitiu que pudéssemos investigar as 

evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da 

álgebra naquele grupo. 

Nexos conceituais da álgebra não-simbólica e simbólica no experimento didático 

 

 Lançando mão de um esquema elaborado por Sousa (2011), abrimos a discussão 

sobre os elementos constitutivos da álgebra não-simbólica e simbólica que, ao empregarem 

palavras, figuras e letras, conceituam variáveis e assim descrevem os movimentos da vida e 

compõem os nexos conceituais da álgebra.  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Nexos conceituais da álgebra     (Fonte: Sousa, 2011) 
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 O estágio retórico envolve a verbalização. A álgebra neste período era toda em 

linguagem falada, em linguagem verbal. Não havia abreviações ou símbolos. Essa é a álgebra 

dos egípcios, babilônios, e pré-diofantinos; esses povos contribuíram para a constituição da 

linguagem algébrica que temos hoje.  

O período sincopado constitui-se pelas abreviações, continha o retórico e apresentava 

sinais do período simbólico. Como exemplo, enfatizamos a frase de Cardano apresentando a 

equação x³ + 6x = 20, a qual ilustra bem a linguagem sincopada: cubus plus 6 rebus aequalis 

20. Sem dúvida, seria complicado se tivéssemos que lembrar todos esses nomes sempre que 

fôssemos escrever uma equação.  

Nessa fase, Diofanto de Alexandria, no século III antes de Cristo, principiou a 

introdução de um símbolo para a incógnita quando tomou o S, última letra de arithmos, 

palavra grega que quer dizer numeral, conforme confirma Sousa (2004, p. 213): 

 

Diofanto foi buscar sua variável S, na palavra arithmos, que quer dizer número e 

criou um método para usar o mínimo de palavras, porque os sinais gráficos das 

operações ainda não haviam sido inventados. O matemático entendia que o 

desconhecido estava conectado ao conceito de número. 

 

Assim, ao invés de escrever a palavra que identificava o desconhecido, substituía-a 

por uma letra, que ainda não representava uma generalização simbólica, mas já demonstrava 

indicações. Por exemplo, x³ era escrito como C ou cubus, já o símbolo de adição era escrito 

como plus. Para o sinal de subtração utilizava-se o M, inicial da palavra menos.  

Ao longo da história as palavras foram sendo abolidas até que, no século XVI, se 

chegou à fase simbólica. É claro que essas fases da evolução da Álgebra não aconteceram de 

forma pontual, ou seja, não terminou uma para se iniciar a outra. Cada fase continha 

características da fase anterior. 

Os principais representantes da fase simbólica foram Viète e Descartes. Viète 

representou as constantes por vogais e utilizou as consoantes para representar as incógnitas. 

Descartes fez diferente de Viète, ao invés de distinguir vogais e consoantes, ele utilizou as 

últimas letras do alfabeto x, y, z para as incógnitas e as primeiras letras a, b, c, d... do alfabeto 

para as constantes. 

Como podemos notar, essas três fases da desenvolvimento da linguagem algébrica 

constituem um saber que dá sentido ao simbolismo que adotamos hoje em dia; isso pode gerar 

uma motivação maior para tal estudo e compreensão, não podendo ficar alheias ao 

conhecimento de quem lida com a ciência Matemática.  
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Em síntese, desvelamos nas palavras de Sousa (2004, p. 104) a descrição dessas três 

fases: 

 

A fase da retórica representou a primeira tentativa do homem em representar o 

desconhecido das quantidades. Para isso cria uma palavra. Já a fase sincopada, tenta 

enxugar as palavras. Sintetiza o palavrório que fez parte da matemática durante 

milênios. E a fase simbólica rompe de certa forma, com a das palavras. Sua 

representação é extremamente sintética (SOUSA, 2004, p. 104).  

 

Embora adotemos uma álgebra totalmente simbólica, desprovida de palavras, 

entendemos que esse signo de mediação entre os homens não pode ser esquecido na lida com 

a álgebra. Faz-se necessário considerar o campo verbal da linguagem algébrica por meio da 

movimentação de ideias e diálogos que levem à conclusão de que embora se utilize de 

símbolos, estes representam movimentos da vida. Daí a justificativa para que Sousa (2004) 

mencione a importância de a ideia de fluência e interdependência ser discutida quando se lida 

com a álgebra; fluência é movimento e a interdependência remete à noção de que tudo tem a 

ver com tudo. Para a autora, quando se aborda a fluência, as ideias de Heráclito que 

mencionamos na atividade dois do apêndice podem ser exploradas porque apresentam 

movimento; caso o professor acredite serem elas avançadas para a sua classe, Sousa (2004) 

sugere a exploração de letras de músicas que enfoquem movimento, por exemplo, as dos 

cantores Chico Buarque (Roda Viva) ou Lulu Santos (Como Uma Onda). Esse é um caminho 

para mostrar que na vida nós temos muito mais movimentos irregulares que regulares levando 

a reconhecer que fórmulas e funções representáveis de oscilações só são possíveis quando 

congelamos os momentos. 

Uma abordagem educativa que leve em conta a fluência e a interdependência 

ultrapassa a rotina de longas listas de exercícios repetitivos. Sob esse ângulo, há de se levar 

em conta atividades de ensino de Matemática sob o ponto de vista lógico-histórico 

considerando como princípio o estudo da história da Matemática, como recomenda Sousa 

(2011). Nessa abordagem é possível entender os elos que relacionam os conceitos construídos 

historicamente, ou seja, os nexos conceituais, tanto na álgebra quanto noutro campo do saber, 

neste foco nossa pesquisa se enquadra. 
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CAPÍTULO III 

Curso de formação sobre atividades orientadoras de ensino de 

álgebra em uma perspectiva lógico-histórica: um espaço de 

aprendizagem e um experimento didático 

 

 

“No que se refere ao trabalho docente, se partirmos do 

pressuposto de que cabe ao professor ensinar, ou seja, 

levar o aluno a se apropriar do conhecimento já 

produzido pela humanidade, parece-me inadequado 

pensar o processo ensino-aprendizagem e o 

desenvolvimento do psiquismo humano como instâncias 

desvinculadas da realidade social. Também não faz 

sentido pensar a formação e a atuação do professor 

divorciada do processo histórico”.  Marilda Facci 

 

O que move o sujeito em determinada fase de sua vida é a sua atividade principal; 

para um adulto a atividade principal é o trabalho. Conforme a profissão há um motivo que a 

justifique; o motivo do trabalho do professor deveria ser o ensino para gerar aprendizagem e 

levar ao desenvolvimento do indivíduo, garantindo-lhe apropriar-se dos bens culturais. No 

entanto, o comum em relação ao trabalho do professor é a preparação do aluno para uma 

prova.  

  Considerando-se tal constatação e o que discutimos em capítulos anteriores quanto ao 

que é necessário ao docente em sua atividade, a formação do professor exige práticas que o 

capacitem a pensar, gerar conhecimento e elaborar o seu próprio material de trabalho. Por este 

motivo, no processo de aprendizagem do professor devem se fazer presentes ações mediadas, 

colaborativas e interativas; no “movimento de aprendizagem, solicita-se não apenas um papel 

ativo, mas interativo com diferentes conhecimentos na permanente atividade de aprender” 

(ARAUJO; MOURA, 2008, p. 79, grifo dos autores).  

 Concordando com Araujo e Moura (2008) promovemos um espaço em que 

predominou o trabalho colaborativo, sendo oportunizado aos professores o estudo da teoria 

histórico-cultural e a inserção de seus pressupostos na elaboração de atividades orientadoras 

de ensino. Assim foi organizado um espaço de aprendizagem sob a metodologia de um 

experimento didático cuja definição apresentamos neste capítulo. Objetivando discutir com 

professores de Matemática de 6º ao 9º anos a proposta lógico-histórica, buscamos responder a 

seguinte pergunta: Quais as evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta 

didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática em atividade de ensino? 
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O Experimento Didático constituindo o caminho metodológico da pesquisa 

 

 Na condição formadora de docentes, necessitamos alterar “as nossas práticas de 

investigação sobre os professores para uma investigação com os professores” (NÓVOA, 

1992, p. 31); por isso fugimos de práticas investigativas da observação de sujeitos em sua 

atividade de ensinar para contribuir com os professores na organização de um ensino que 

pudesse levar ao desenvolvimento dos sujeitos envolvidos. Propomos então um curso de 

formação a professores de 6º a 9º anos de escolas públicas de um município do interior de 

Goiás. Este constituiu o experimento didático para revelar as evidências da produção de 

sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra no grupo, que esteve 

em atividade de ensino. 

 Cedro e Moura (2010, p. 58) afirmam que o experimento didático origina-se das 

ideias de Vigotski e, embora se fale em experimento, mencionam que este termo não se refere 

“[...] à parte da pesquisa na qual as variáveis são manipuladas e seus efeitos sobre outras 

variáveis são observados”. Para eles esta é uma proposta formativa que vai além de buscar a 

relação causa e efeito; nesse sentido Davidov (1988, apud CEDRO; MOURA, 2010, p. 59) 

assim aponta:  

 

O experimento didático é um método de investigação psicológica que permite 

estudar a essência das relações internas entre os diferentes procedimentos da 

educação e do ensino e o correspondente caráter de desenvolvimento psíquico do 

sujeito. Um dos pontos essenciais dessa perspectiva é que ela pressupõe a 

intervenção ativa do pesquisador nos processos psíquicos que ele estuda. 

 

 Visto que nosso intuito foi captar nas ações dos professores as evidências da 

produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra quando 

estavam em atividade de ensino, inicialmente estiverem em contato com a teoria, em seguida 

com atividades orientadoras de ensino que incorporavam a teoria e após os orientamos a 

construírem atividades que incorporassem os princípios da abordagem discutida no curso.  

O curso de formação desenvolvido constituiu um experimento didático para mim, na 

condição de pesquisadora: foi uma forma de discutir a teoria utilizando a própria teoria, um 

jeito de falar fazendo e, com isso, uma oportunidade de criação de espaço de aprendizagem 

para os professores participantes do curso. Como atividade prática, o objetivo selecionado foi 

discutir a proposta lógico-histórica e, com isso, possibilitar a apropriação dos pressupostos da 
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teoria em questão, produzir sentidos pessoais, bem como incorporar os elementos dessa teoria 

na elaboração de atividades orientadoras de ensino, gerando com isso uma ação de qualidade 

nova ao estarem em atividade de ensino. 

 Rosa, Moraes e Cedro (2010) afirmam que “são as necessidades humanas que 

mobilizam o homem para a produção de instrumentos”; a necessidade de responder como se 

daria a organização do ensino numa teoria histórico-cultural motivou os professores a 

participarem do curso, e desta forma estar em atividade de ensino organizando instrumentos 

que desencadeassem aprendizagens significativas em seus alunos.   

  Sabemos que existem diferenças entre o desenvolvimento cognitivo da criança e dos 

adultos, porém Araujo e Moura (2008, p. 88) consideram que “a aprendizagem do educador, 

sujeito adulto, tem uma lógica semelhante à do aluno: ambos ocupam, em níveis e contextos 

diferentes, um mesmo estatuto de aprendizes”. Com esta afirmação queremos dizer que é 

preciso considerar na formação do professor o processo histórico-cultural, se o aprendizado e 

o desenvolvimento perduram por toda a vida, então o professor pode aprender e, 

consequentemente, se desenvolver enquanto assim se dispuser. 

  Por esse motivo, quando num espaço social em que companheiros mais capazes 

podem cooperar, o professor pode sim ampliar seu arcabouço teórico, pois tem:  

 

Em relação ao seu saber docente, um nível de desenvolvimento real e um nível de 

desenvolvimento potencial, e é na zona de desenvolvimento proximal, configurada 

como um ambiente de interação, que as ações de formação devem incidir 

(ARAUJO; MOURA, 2008, p. 90). 

 

 Por acreditar no que os autores acima anunciam e que o professor tem capacidade 

cognitiva de aprender enquanto atua, organizamos o espaço de aprendizagem onde, como 

mediadora das ações, atuamos na zona de desenvolvimento proximal daqueles docentes. 

Além do mais, os grupos que agem de forma colaborativa têm maiores chances de 

vencer a racionalidade técnica que insiste em permear os domínios de nossas escolas; no 

coletivo surgem alternativas conjuntas para solucionar angústias muitas vezes comuns ao 

grupo, aliás, “[...] ações isoladas dão pouca consistência e visibilidade à atividade do 

indivíduo, principalmente quando nos referimos à esfera educacional” (CEDRO, 2008, p. 

197-198).  

 A cooperação dos companheiros redimensiona a prática do professor. Se 

coletivizando os pares aperfeiçoam a capacidade de produzirem conhecimentos característicos 

da profissão docente, visto que o conhecimento é um produto social, nos fala Nóvoa (1992, p. 

26) e acrescenta:  
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A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação 

mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o 

papel de formador e de formando. O diálogo entre os professores é fundamental para 

consolidar saberes emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes 

coletivas de trabalho constitui, também, um fator decisivo de socialização 

profissional e de afirmação de valores próprios da profissão docente. O 

desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos professores passa pela 

produção de saberes e de valores que deem corpo a um exercício autônomo da 

profissão docente.   

 

 

Destacamos que o agrupamento não pode ocorrer de forma pontual, passageira, mas 

que esta prática seja uma constante na vida profissional do professor, pois lhe permite 

emancipar-se profissionalmente e exercer sua autonomia na produção de seus conhecimentos. 

Neste sentido, aproveitando o anseio dos professores de 6º ao 9º anos da segunda fase do 

Ensino Fundamental por propostas que colaborassem no ensino desta disciplina, a nossa 

proposta de formação foi pensada para junto com os professores daqueles anos, estar em 

atividade de ensino.  

Mesmo sabendo de nossas limitações, acreditamos que modelos não nos serviriam à 

nossa particularidade, então construímos o nosso, num processo de ensino ao grupo e 

aprendizagem com o grupo, formando-os e nos formando num ambiente favorável em que 

pudéssemos coletar dados em áudio e vídeo de forma fidedigna. Ao optarmos pela álgebra, o 

projeto do curso foi elaborado e apresentado a todos os professores de 6º ao 9º anos da 

segunda fase do Ensino Fundamental das redes públicas de ensino de uma cidade do interior 

de Goiás. 

Conforme as implicações do experimento didático cujo objetivo foi investigar as 

evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da 

álgebra por professores de Matemática em atividade de ensino, considerando desta forma os 

modos de sua aprendizagem, dispusemos de pressupostos característicos da teoria histórico-

cultural no tocante à pesquisa qualitativa em que a coleta de dados é feita “a partir de 

interações sociais do pesquisador com o fenômeno pesquisado” (APPOLINÁRIO, 2012, p. 

61) e os dados são interpretados através de categorias de análise, explicando os seus 

significados, fornecendo uma resposta consistente ao que foi proposto a ser investigado. Este 

tipo de pesquisa é apropriado a captar características sociais e históricas, específicas e 

singulares de uma realidade, além disso, permite descrever os dados coletados intencionando 

compreender o que foi investigado sem, no entanto, fazer generalizações. 

Dispomos da entrevista semiestruturada, seguindo seus parâmetros definidos por 

Appolinário (2012), adotamos um roteiro previamente estabelecido deixando espaço para 
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elucidação de elementos que surgissem de forma espontânea pelo entrevistado.  A entrevista 

foi realizada individualmente com cada participante, servindo para compreendermos a 

trajetória pessoal de cada professor e buscarmos um pouco mais de subsídios para a 

compreensão do fenômeno pesquisado.  

A análise das atividades orientadoras de ensino que os professores elaboraram se 

serviu à constatação da inserção nestas atividades dos nexos conceituais da álgebra assim 

como o lógico-histórico de conceitos relacionados a ela como o reconhecimento da 

contribuição de diferentes povos na constituição de seus saberes. No experimento didático 

fizemos a observação participante, cujo fundamento se justifica na interação com os sujeitos 

observados. No contexto da pesquisa a observação naturalística, quando “ocorre no ambiente 

natural dos sujeitos” (APPOLINÁIRO, 2012, p. 139) professores, se fez útil quando 

acompanhamos a aplicação das atividades orientadoras de ensino em suas salas de aulas.  

Todos os sete encontros foram filmados e transcritos, nos permitindo trazer à 

memória, mesmo posteriormente a ocorrência dos fatos, situações que demonstraram 

comportamentos específicos da produção de sentidos dos princípios da proposta didática 

lógico-histórica da álgebra pelos professores, desta forma analisamos todas as falas que 

ocorreram durante o experimento didático e entrevista, assim como as atividades elaboradas 

por eles. Adotamos a análise de conteúdo como define Appolinário (2012) cuja finalidade se 

serve a buscar significado tanto em materiais textuais, quanto em entrevistas e transcrições 

para gerar a interpretação teórica das unidades de análise que emergem do material 

pesquisado.  

No Diário de Campo registramos observações dos momentos de visitas às aulas dos 

professores além de reflexões durante o desenrolar do curso. Os professores receberam um 

diário em que foi pedido que registrassem reflexões sobre o desenvolvimento do curso de 

formação. Decidimos por utilizar o diário por ser um recurso de anotação de percursos e  

 

Ao produzi-lo, [...] o professor se envolve pessoalmente num processo 

dialético de ação e reflexão, já que, ao escrever o diário, produz sentidos 

sobre a experiência vivida. Além disso, a partir do registro escrito, [...] o 

professor, tendo em vista seu estudo investigativo, pode reavaliar o 

acontecido (FIORENTINI, 2004, p. 254). 

 

Para apreender o fenômeno buscamos manifestações da produção de sentidos dos 

princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra pelos professores participantes da 

formação, conscientes de que há uma interdependência entre as ações e o conhecimento 

adquirido para a sua geração, conforme nos diz Moura: 
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É clara a interdependência entre o quanto se conhece sobre os processos de 

aprendizagem e as propostas pedagógicas decorrentes desse conhecimento. O 

professor, que não tinha como uma de suas necessidades essenciais o entendimento 

sobre os modos de apreender, passa a ver-se diante de um problema novo e, ao 

adquirir esse novo conhecimento, muda a qualidade de sua ação. Dessa maneira, o 

professor não é mais o mesmo. É de qualidade nova. Muda o objeto sobre o qual 

incide a sua ação, muda o seu modo de agir (MOURA, 2004, p. 265).  

  

 Na busca de indicações reveladores da qualidade nova no agir dos professores que 

participaram da pesquisa, compomos unidades de análise assumindo como referência a 

concepção de Vigotski: “Como termo unidade queremos nos referir a um produto de análise 

que, ao contrário dos elementos, conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo 

ser dividido sem que as perca” (VIGOTSKI, 2008, p. 05). Conservando as características do 

todo, permitem a compreensão do fenômeno, porque contém todas as características básicas 

do conjunto nos diz Lopes (2009). Assim então as unidades de análise foram denominadas: 

Um novo sentido para a organização do ensino e Sentidos do lógico-histórico do conceito nas 

atividades orientadoras de ensino.  

 Sob os princípios da teoria histórico-cultural e a partir das unidades de análise 

determinadas, elencamos episódios denominados pelos princípios da teoria histórico-cultural. 

São eles: A criação de motivos para a aprendizagem; O compartilhamento conduzindo a 

reflexão crítica das ações; O sentido de organização do ensino e Situação desencadeadora de 

aprendizagem. 

  Os episódios selecionados têm como objetivo: “[...] analisar mudanças qualitativas 

delimitando parte de um todo de modo que seja possível acompanhar com mais objetividade 

as mudanças qualitativas no seu interior” (CARAÇA, 1998 apud MOURA, 2004, p. 261), e 

por isso revelam, no processo formativo dos professores, ações de aprendizagem decorrentes 

do conhecimento adquirido no experimento didático realizado, uma vez que os episódios  

 

[...] são aqueles momentos em que fica evidente uma situação de conflito que pode 

levar à aprendizagem do novo conceito. Em outras palavras, são aqueles momentos 

que apresentam coerência, consistência, originalidade, objetivação e são reveladores 

da natureza e da qualidade das ações dos indivíduos (CEDRO, 2008, p. 112). 
 

 

A partir de então selecionamos as situações que explicitaram as evidências da 

produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por 

professores de Matemática em atividade de ensino e as denominamos de manifestação de 

sentidos as quais descrevemos no próximo capítulo. 
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O contato inicial com os professores e o início do Curso  

 

Para apresentação da proposta de formação aos professores de Matemática das 

escolas estaduais e municipais de ensino fundamental entramos em contato pessoalmente com 

cada um deles, doze no total. Na tentativa de encontrar um horário que fosse comum a todos, 

fizemos-lhes diversas visitas e contatos telefônicos. Estabelecido o horário comum houve por 

diversas vezes necessidade de remarcarmos os encontros, pois constantemente apareceram 

motivos familiares ou na escola que levou um professor ou outro a justificar que no dia 

marcado não poderia ir. Por este motivo, a proposta elaborada para ser desenvolvida em três 

meses foi estendida a cinco. No quadro 1 encontra-se o roteiro de ações que foram realizadas 

durante os encontros, sete ao todo e trinta horas de estudo. O espaço de estudo foi constituído 

nas dependências de uma escola localizada no centro da cidade, ponto estratégico que 

facilitou o deslocamento dos participantes. 

   Com o objetivo de discutir com os professores de Matemática de 6º ao 9º anos das 

redes públicas de ensino de um município do interior do estado de Goiás a proposta lógico-

histórica e investigar como se deu a produção de sentidos dos princípios da proposta naquele 

grupo, a constituição do experimento didático se fez metodologia conforme descrevemos. 

Com este intuito aproximamos do que fez Moretti (2007) que organizou um curso de 

formação de professores para analisar o processo de formação continuada dos mesmos, 

verificando como ocorriam coletivamente as contribuições que eles se davam para 

desencadear aprendizagens significativas. 

Dessa forma, a proposta de Moretti (2007) nos serviu de referência, de ir a campo 

colaborar, oportunizar atividades que levassem os professores a refletirem sobre o que fazem 

e juntos buscarmos caminhos para reduzirmos as dificuldades encontradas na docência. 

Procuramos também convencê-los de que existem outras necessidades e sentidos diferentes do 

que está regendo o ensino do professor pautado pela preparação do aluno para uma prova. 

No movimento de aprendizagem, mostramos aos professores que existem 

possibilidades que podem incorporar ao seu fazer e que na organização do ensino deve-se ter 

um olhar intencional sobre o conhecimento, planejar, organizar instrumentos, observar como 

o aluno atua, enfim, avaliar. O curso desencadeou esse entendimento, criou também 

necessidades de aprendizagem quando os professores tinham que elaborar atividades sob um 

cunho histórico-cultural.  
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A partir de então fizemos estudo de textos, resolução de atividades orientadoras de 

ensino, discussões e reflexões para que pudessem apropriar-se da teoria histórico-cultural e 

então incorporar seus fundamentos na elaboração de atividades orientadoras de ensino de 

álgebra. Esse movimento de estudo de uma teoria desconhecida para eles até então lhes 

provocou reflexões a respeito da importância de uma fundamentação teórica até mesmo para 

justificarem as opções metodológicas ou a escolha de determinado instrumento pedagógico 

para o alcance dos objetivos almejados. 

 Nosso orientador cadastrou a proposta de realização do Curso na Pró-reitoria de 

Extensão da Universidade Federal de Goiás, o que garantiu aos participantes a certificação 

pela participação no Curso. 

 

As etapas do curso de formação 

 

 Para que os professores pudessem produzir sentidos dos princípios da proposta 

didática lógico-histórica e nos permitir uma coleta de dados desta produção o mais próxima 

da realidade possível, organizamos o curso em etapas. Estas por sua vez foram compostas de 

sete encontros, de modo que, mesmo que não nos reuníssemos num curto espaço de tempo, o 

professor poderia estar em contato com a teoria, por meio de atividades que teria que 

responder em casa, estudar os textos relacionados à teoria e elaborar suas atividades 

orientadoras de ensino para então compartilhar com o grupo.  

 O curso de formação foi denominado “Atividades Orientadoras de Ensino de álgebra 

numa perspectiva lógico-histórica” e compôs-se das seguintes etapas: 

 

COMPOSIÇÃO DAS ETAPAS DO CURSO DE FORMAÇÃO – ROTEIRO DE AÇÕES 

ETAPA OBJETIVO TAREFAS 
Nº DE 

ENCONTROS 

1ª 

 Provocar a articulação dos 

participantes e analisar como se 

organizavam e se planejavam. 

 Elaboração de exercícios 

envolvendo conteúdos de 

álgebra. 

01 

2ª 

 Conhecer como os professores 

organizavam seu ensino de álgebra e 

oferecer contribuições para a 

formação teórica do grupo. 

 Compartilhamento dos 

exercícios elaborados. 
01 

3ª  Oferecer contribuições para a  Estudo dos fundamentos 03 
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Quadro 1 – Composição das etapas do curso de formação 

(Fonte: Elaboração da pesquisadora)  

 

Sobre a constituição da 1ª etapa: Elaboração de exercícios envolvendo conteúdos de álgebra 

 

 Esta etapa constituiu o contato inicial de todo o grupo. Analisaram a proposta do 

curso, explicitada no apêndice A e apresentada por nosso orientador que neste dia esteve 

realizando uma atividade conosco. 

Para que pudessem se conhecer e criarmos um ambiente onde se sentissem seguros a 

um trabalho compartilhado, realizamos uma dinâmica denominada Projetos de Vida. Cada um 

recebeu uma silhueta de um boneco em cartolina e em cada membro deveriam descrever os 

seus desejos tanto pessoais quanto profissionais. Classificamos então as aspirações em 

valores, gostos, possibilidades, carências, origem e sonhos, orientando-os a distribuí-las na 

cabeça, coração, mãos esquerda e direita, pés esquerdo e direito do boneco.  

Como forma de sistematização do que haviam descrito, partilharam com o grupo 

assim como as razões de suas escolhas. Posteriormente pedimos que identificassem três 

características comuns ao grupo e o que poderíamos fazer para a concretização daqueles 

projetos de vida. As manisfestações se encerraram em mobilizações individuais sem, no 

formação teórica do grupo. teóricos da teoria histórico-

cultural e resolução de 

atividades orientadoras de 

ensino de álgebra numa 

perspectiva lógico-histórica. 

4ª 

 Solucionar coletivamente o 

problema de inserir o lógico-

histórico nas atividades e perceber 

os modos de atuação e produção de 

sentidos pelos professores. 

 Elaboração atividades 

orientadoras de ensino de 

álgebra e compartilhamento 

com o grupo das propostas 

elaboradas, aplicação destas 

propostas nas salas de aula e 

acompanhamento da 

pesquisadora. 

01 

5ª 

 Avaliar os reflexos da participação 

de cada professor no curso de 

formação.  

 Relatos das ações 

desenvolvidas, avaliação da 

proposta do curso e entrevista 

aos participantes. 

01 
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entanto preocupação com articulações coletivas, quando então nosso orientador interviu 

debatendo esta possibilidade.  

  Com o objetivo de provocar a articulação dos participantes e analisar como se 

organizavam e se planejavam, foi direcionado pelo nosso orientador uma atividade em que 

juntos construíram uma casa com os seguintes recursos: papel sulfite colorido, canudinho de 

refresco, fita adesiva e tesoura. Deveriam além de construir a casa, recriá-la e explicar como 

gerar outras casas como a que fariam.  

  Na última ação desta etapa foi pedido que elaborassem e levassem registradas no 

encontro seguinte dois exercícios envolvendo o conteúdo de álgebra, como os que 

trabalhavam nas suas salas de aula e apresentasse-as ao grupo.  

 

Sobre a constituição da 2ª etapa: Compartilhamento dos exercícios elaborados e formação 

teórica do grupo 

 

 O objetivo desta etapa foi de conhecermos como os professores organizavam seu 

ensino de álgebra, mediar estudo e contribuições para a formação teórica do grupo. Para tanto, 

os professores apresentaram os exercícios elaborados e a partir da exposição discutimos o 

ensino de álgebra fazendo reflexões sobre eles assim como ao modo que lidam com a álgebra, 

observando que refletem concepções expostas no artigo de Fiorentini, Miorim e Miguel 

(1993a): Contribuição para um Repensar... a Educação Algébrica Elementar. Este texto que 

foi trabalhado no encontro a partir de slydes apresentados em Power Point.  

 Pela premissa de que “iniciar uma história do desenvolvimento da álgebra seria 

impossível sem ter a compreensão de como o homem aprendeu a contar e, por consequência, 

como foi o surgimento dos números” (CEDRO, 2004, p. 65) fizemos, enquanto pesquisadora, 

a escolha do texto O conteúdo matemático das atividades de ensino (CEDRO, 2004). Este 

texto retrata com precisão o assunto, culminando no desenvolvimento da álgebra o que 

justifica a escolha do artigo de Fiorentini, Miorim e Miguel (1993a), pois apresenta leituras do 

desenvolvimento histórico da Álgebra e evidencia concepções sobre educação algébrica e 

álgebra que refletem diretamente no ensino deste campo do saber em nossas escolas.  

 A justificativa para a escolha destes textos nos remete a Kopnin (1978) ao asseverar 

que quando se compreende a história do desenvolvimento do objeto, num movimento de 

compreensão de sua essência, esta compreensão por sua vez enriquece a teoria, contudo isso 

não era evidente naquele grupo. Kopnin (1978, p. 186) nos diz: 
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O estudo da história do desenvolvimento cria, por sua vez, as premissas 

indispensáveis para a compreensão mais profunda de sua essência, razão porque, 

enriquecidos da história do objeto, devemos retomar mais uma vez a definição de 

sua essência, corrigir, completar e desenvolver os conceitos que os expressam. Deste 

modo, a teoria do objeto fornece a chave do estudo de sua história, ao passo que o 

estudo da história enriquece a teoria, corrigindo-a, completando-a e desenvolvendo-

a.  
 

 Concluído o planejado para esse dia foi deixado como tarefa entre esse encontro e o 

posterior, que fizessem um estudo do texto de Cedro (2004). Esse estudo foi dirigido por dez 

questões, as quais compõem o apêndice B.  

 

Sobre a constituição da 3ª etapa: Estudo dos fundamentos teóricos da Teoria Histórico-Cultural 

- Atividades Orientadoras de Ensino de Álgebra numa metodologia lógico-histórica 

  

 Retomada a etapa anterior sob direcionamento das questões respondidas pelos 

cursistas, esta etapa serviu para a resolução de atividades orientadoras de ensino de álgebra 

nos pressupostos da teoria histórico-cultural. Compreendeu três encontros. 

 

1º encontro da 3ª etapa 

Para Cedro (2008, p. 160), o caminho para o sentido da prática docente é a criação de 

condições que revelem o movimento lógico-histórico do conceito; por isso organizamos 

quinze atividades orientadoras de ensino de álgebra (listados no apêndice C) que ao 

contemplarem as etapas de desenvolvimento da linguagem algébrica, levaram os participantes 

a compreenderem como elas se deram, desde quando não existiam símbolos para a 

representação do desconhecido. As atividades constituídas por Sousa (2004) e Lanner de 

Moura e Sousa (2004) foram a referência principal na elaboração e organização das atividades 

do curso.  

Nesta etapa, ao resolverem as primeiras cinco situações problema, os cursistas 

movimentaram-se na busca coletiva de soluções ao que lhes foi apresentado, negociaram 

respostas num diálogo compartilhado que envolveu ações indivíduo-grupo-classe. 

 Esta etapa foi concluída com o pedido para que lessem em casa o artigo: A atividade 

de ensino como unidade formadora (MOURA, 1996). Seu propósito foi de apresentar aos 

professores os pressupostos teóricos da atividade de ensino e atividade orientadora de ensino, 

os quais nortearam a organização das atividades bem como todas as operações do curso e que 

os mobilizariam a elaborar atividades orientadoras de ensino. 
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2º encontro da 3ª etapa 

Para que o fosse feita a retomada do encontro anterior e nortear as discussões do dia 

foi pedido que os participantes relatassem o que haviam compreendido da leitura que haviam 

feito sobre o texto de Moura (1996). 

Além desta ação esta etapa contou com a resolução de cinco situações problema 

sobre álgebra conforme o encontro anterior. Também foi proposta a leitura em casa do texto: 

A atividade orientadora de ensino e o trabalho do professor (MORETTI, 2007) cuja escolha 

objetivou novamente o contato teórico histórico-cultural e o movimento de reflexões que 

levassem ao reconhecimento da intencionalidade no planejamento de ações.  

 

3º encontro da 3ª etapa  

O texto de Moretti (2007) proposto no encontro anterior foi discutido neste encontro 

e resolvido o último grupo de situações problema envolvendo álgebra. Foi solicitado aos 

professores que elaborassem, individualmente ou em grupo, atividades orientadoras de ensino 

tomando como partida os exercícios que haviam exposto na segunda etapa do curso e então 

apresentassem essa atividade no encontro seguinte. A elaboração individual se justificou pela 

dificuldade em reunir o grupo, embora tenhamos acompanhado cada professor na elaboração 

de sua proposta, apontando-lhes sugestões. 

 

Sobre a constituição da 4ª etapa: Elaboração atividades orientadoras de ensino de álgebra e 

compartilhamento com o grupo das propostas elaboradas, aplicação destas propostas nas salas 

de aula e acompanhamento da pesquisadora 

 

Ao apresentaram suas elaborações ao grupo para que as reelaborações fossem 

possíveis coletivamente, os professores repensaram o seu fazer. Levaram em consideração o 

percurso histórico da álgebra e seus nexos conceituais, especialmente os estágios/classes de 

seu desenvolvimento (retórica, sincopada, geométrica e simbólica). O coletivo sugeriu 

adaptações, como por exemplo, incluir nas atividades a ideia de fluência e apontou 

possibilidades, ocasionando um novo olhar gerado pelas contribuições do outro. Esta postura 

é um modo humanizador de unir as pessoas com um objetivo de solucionar um problema 

coletivo e para o grupo naquele momento consistia em incorporar o lógico-histórico em suas 

atividades de álgebra.  
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No grupo ganhamos força, nos renovamos e o sentido do pertencimento vai sendo 

criado, por isto houve momentos para os professores pensarem e discutirem sua prática num 

ambiente que favoreceu as interações entre eles. Quando expomos o que acreditamos, o que 

fazemos, damos a oportunidade de outros enxergarem como nós enxergamos assegura Cedro 

(2008).  

Todos os cinco participantes aplicaram em suas salas de aula a proposta elaborada. 

Esta foi uma oportunidade na qual pudemos perceber seus modos de atuar à luz dos 

pressupostos da teoria histórico-cultural. 

 

Sobre a constituição da 5ª etapa: Relatos das ações desenvolvidas, avaliação da proposta do 

curso e entrevista aos participantes 

  

 Esta etapa se prestou à reflexão, por cada participante, do sentido que agora tinha 

organizar o ensino de álgebra a partir dos princípios da proposta didática lógico-histórica. O 

encontro serviu também para relatarem o grau de dificuldade da inserção da proposta em suas 

atividades e as representações desta em suas salas de aula. Foi-nos útil porque permitiu 

compreendermos a influência do curso na elaboração de atividades orientadoras de ensino.  

 Entrevistamos cada professor para coletar informações que levou-nos a 

compreendermos sua história pessoal e profissional, além de extrairmos justificativas desses 

dados para as escolhas e ações dos docentes. O roteiro da entrevista se localiza no apêndice D. 

  No quadro 2, sistematizamos o cronograma do curso de formação. 

 

CRONOGRAMA DO CURSO DE FORMAÇÃO 

Data Atividade 

09 de abril 

1ª etapa 

(03 horas de 

duração) 

 Apresentar a proposta do curso; 

 Dinâmica de apresentação: Projetos de vida; 

 Atividade de ensino: construção de uma casa; 

 Elaboração de exercícios envolvendo conteúdos de álgebra. 

16 de abril 

2ª etapa  

(03 horas de 

duração) 

 Apresentação do exercício elaborado; 

 Estudo dirigido do texto (CEDRO, 2004, p.61-82): O conteúdo matemático das 

atividades de ensino;  

 Discussão dos exercícios elaborados à luz do texto: de Fiorentini, Miorim e 

Miguel (1993a): Contribuições para um Repensar... a Educação Algébrica 

Elementar. 
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27 de maio 

3ª etapa: 1º 

encontro 

(03 horas de 

duração) 

 Retomada dos textos (CEDRO, 2004, p. 61-82) e de Fiorentini, Miorim e Miguel 

(1993a); 

 Resolução de Atividades Orientadoras de Ensino 1-5; 

 Leitura em casa do artigo (texto 2): A atividade de ensino como unidade 

formadora (MOURA, 1996). 

16 de junho 

3ª etapa: 2º 

encontro 

 (03 horas de 

duração) 

 Discussões do texto 2: A atividade de ensino como unidade formadora (MOURA, 

1996); 

 Resolução de Atividades Orientadoras de Ensino 6-10, propondo a resolução em 

duplas e depois apresentação no coletivo; 

 Leitura em casa do texto 3 (MORETTI, 2007, p. 96-101): A atividade orientadora 

de ensino e o trabalho do professor; 

01 de julho 

3ª etapa: 3º 

encontro 

 (03 horas de 

duração) 

 Discutir o texto 3 (MORETTI, 2007, p. 96-101): A atividade orientadora de 

ensino e o trabalho do professor; 

 Resolução de Atividades Orientadoras de Ensino 11-15, em duplas e depois 

apresentação no coletivo; 

 Elaboração de atividades para apresentação e desenvolvimento nas salas de aula. 

05 de agosto 

4ª etapa  

(03 horas de 

duração) 

 Compartilhamento das atividades elaboradas; 

 Discussão das atividades elaboradas e contribuições à luz dos teóricos da THC;  

 Aplicação nas respectivas salas de aula das propostas elaboradas  

 Acompanhamento pela pesquisadora da aplicação das atividades nas salas de aula. 

20 de agosto 

5ª etapa  

(03 horas de 

duração) 

 Desenvolvimento e reflexão das novas propostas, relatos, síntese final muito 

próxima do falado ao longo do curso. 

 Entrevista com os professores. 

* Além das horas previstas, foram destinadas nove horas para momentos de estudo, elaboração de exercícios e 

de atividades orientadoras de ensino. 

Quadro 2 – Cronograma do curso de formação 

(Fonte: Elaboração da pesquisadora) 

 

  A agenda entregue no início do curso para que redigissem reflexões sobre elementos 

estudados e que serviriam ao trabalho em sala de aula, além das dúvidas que ficaram a cada 

encontro realizado, infelizmente teve poucos registros, os professores preferiram fazê-los 

oralmente nos momentos de formação.  

Lançando um olhar mais aguçado sobre o experimento feito sob a ótica histórico-

cultural, apresentamos as evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta 
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didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática em atividade de ensino 

no capítulo que se segue. 
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CAPÍTULO IV 

Professores em formação: evidências da produção de sentidos dos 

princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por 

professores de Matemática em atividade de ensino  
 

 

“As experiências vividas não têm em si um caráter 

formador; é o modo pelo qual cada pessoa tem de 

significá-la que as torna potencialmente formadoras”.                                                                                                                                                                                              

Geraldo Pérez 

 

 

Neste capítulo analisamos singularidades dos sujeitos que participaram do 

experimento didático compreendido por nós como metodologia de pesquisa e pelos 

professores um curso de formação, conforme descrevemos em páginas anteriores. 

Selecionamos episódios para mostrar as evidências da produção de sentidos dos princípios da 

proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática em atividade de 

ensino. Arriscamos ir além do relato de acontecimentos por acreditar que descrever não basta 

para a compreensão do real. É preciso perceber o objeto em movimento (ARAÚJO; MOURA, 

2008), acompanhando o seu processo de mudança; isto envolveu especialmente a produção de 

sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica pelos professores que 

participaram do experimento didático.  

 Ressaltamos que, embora a participação e certificação no curso não estivessem 

condicionadas à elaboração de AOE - proposta final do curso segundo afirmamos - todos os 

cinco professores responderam de forma positiva à nossa solicitação, demonstrando 

compromisso perante a proposta. Em ritmos diferentes e aprofundamentos também 

diferenciados, de modo geral, os professores tanto redimensionaram os exercícios que 

apresentaram no início do curso, quanto criaram outras, com um perfil de atividade 

orientadora de ensino; nessas atividades tentaram inserir os nexos conceituas da álgebra que 

estava sendo trabalhado no curso, partindo de uma situação problematizadora que levasse à 

necessidade do conceito.  

 Dentre os doze professores convidados, por questões da dificuldade em terem um 

horário disponível para participar do curso, segundo nos afirmaram, sete não participaram de 

nenhum encontro e os outros cinco, os quais denominamos Ad, Al, L, R e U foram os 

cursistas. Os professores Ad, Al e L apresentaram com maior profundidade uma situação-
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problema desencadeadora da necessidade do surgimento do conceito e a demonstração de seu 

desenvolvimento. Acreditamos que este foi o reflexo da assiduidade desses cursistas nos 

encontros, pois as professoras R e U faltaram a dois dos sete encontros gerando a necessidade 

de um estudo mais individualizado, comprometendo dessa forma a qualidade das discussões; 

estas, quando ocorriam em situações coletivas se tornavam mais produtivas, devido às 

contribuições de cada participante.  Somente o professor Al elaborou a AOE não partindo de 

seu exercício inicial. 

 A seguir descrevemos então as unidades de análise e os episódios para então 

explicitar as evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-

histórica da álgebra por professores de Matemática em atividade de ensino. 

Unidades de análise, episódios e manifestação de sentidos 

 

Na constituição do espaço de aprendizagem que se deu no curso de formação sobre 

atividade orientadora de ensino de álgebra numa perspectiva lógico-histórica, inserimo-nos 

nesse local como corresponsáveis pela produção de saberes, organizando situações em que os 

professores estivessem em compartilhamento e, em contato uns com os outros,  interagir de 

alguma forma. Nesse contexto, o objetivo comum para eles foi adquirir conhecimento sobre a 

teoria histórico-cultural e, a partir disso, satisfazer a necessidade de buscar respostas aos 

desafios iminentes no ensino. Com a intenção de discutir possibilidades com os professores 

participantes do curso de formação organizarem seu ensino, objetivamos também que além de 

compreender a teoria, se apropriassem de um modo geral de ação, internalizassem a teoria e 

apresentassem essa incorporação em uma qualidade nova de agir, produzindo sentidos para o 

seu fazer docente, não só no trabalho com a álgebra, conteúdo selecionado para o curso, mas 

com qualquer conteúdo matemático. Com esse propósito, as cinco etapas do curso foram 

organizadas e desenvolvidas em sete encontros, conforme descrevemos em páginas anteriores.  

Alguns itens foram selecionados para nortear a interpretação dos dados coletados: 

exercícios apresentadas pelos professores no início do curso; atividades orientadoras de 

ensino elaboradas pelos professores no decorrer do curso; diário dos professores e da 

pesquisadora; entrevistas com os professores e transcrições das filmagens. Esses dados foram 

classificados em duas unidades de análise, quais sejam: Um novo sentido para a organização 

do ensino e Sentidos do lógico-histórico do conceito nas atividades orientadoras de ensino. 

Decompusemos as duas unidades de análise em quatro episódios a fim de demonstrar com 

maior clareza as evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática 
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lógico-histórica da álgebra pelos professores. A seguir (Quadro 3) apresentamos as duas 

unidades de análise e seus respectivos episódios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Quadro 3 – Unidades de análise e episódios 

 

Um novo sentido para a organização do ensino 

 

  Conforme ressaltamos, o sentido retrata a interpretação do indivíduo para diferentes 

contextos; quando se muda o contexto, o sentido da interpretação também muda, porque o 

sentido é pessoal. No processo de atribuição de sentido para a organização do ensino está 

também envolvida a necessidade. É a necessidade que desencadeia os processos de formação 

do professor assegura Moura (2000). Mas não basta a existência de uma necessidade para 

levar o sujeito a realizar uma atividade como confirma Lopes (2004). Para a autora, deve estar 

envolvido um motivo, isto é, a objetivação da necessidade. Sendo então o motivo que define a 

qualidade das ações, podem existir motivos que estimulem o sujeito a agir por vontade 

própria e outros que o levem a agir por imposição. O primeiro caso é chamado motivo eficaz, 

já o segundo motivo é denominado de compreendido ou ineficaz que, dependendo das 

circunstâncias, pode tornar-se eficaz. Motivos eficazes são os que impulsionam o sujeito a 

agir consciente de suas ações, portanto, interessa-nos que os professores tenham motivos 

eficazes para que as atividades realizadas façam sentido para eles e, por consequência, mudem 

o seu modo de agir, com melhor qualidade que outrora. 

 

Unidades de análise 

 

 

Episódios 

 

1. Um novo sentido para a 

organização do ensino 

1.1 A criação de motivos para a 

aprendizagem  

1.2 O sentido de organização do ensino 

1.3 O compartilhamento conduzindo a 

reflexão crítica das ações 

2. Sentidos do lógico-histórico do 

conceito nas atividades orientadoras 

de ensino 

1.4 Situação desencadeadora de 

aprendizagem  
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Episódio 1.1: A criação de motivos para a aprendizagem: compreendendo as trajetórias pessoais 

e profissionais dos participantes do curso de formação 

  

 Araujo e Moura (2008) propõem questões para a caracterização de sujeitos de 

pesquisas sob o cunho histórico-cultural. Com base nessas questões, elaboramos uma 

entrevista realizando-a com os professores do curso de formação para, a partir de sua 

trajetória, identificar motivações profissionais e pessoais que os levaram a participarem do 

curso de formação. 

 Na entrevista os professores manifestaram com maior ênfase, a importância do 

estudo para adquirir conhecimento teórico, revelando a criação de motivos para a 

aprendizagem; demonstraram também que estudaram e compartilharam sugestões que 

conduziram à reflexão crítica de suas ações e induziram à percepção da necessidade da 

inserção de uma situação desencadeadora de aprendizagem em cada atividade trabalhada em 

sala de aula, gerando com isso a tomada de consciência do papel do professor e a produção de 

sentido de organização do ensino. 

 A necessidade de adquirir conhecimentos sobre a teoria histórico-cultural 

impulsionou os cinco professores a criarem motivos para a aprendizagem, bem como 

participarem da formação. Na tentativa de identificar esses motivos, analisamos os 

depoimentos coletados nas entrevistas com os professores Ad, Al, L, R e U que em sua 

maioria revelaram como foi a sua formação docente. 

 

1) Sobre a professora Ad 

 A professora Ad iniciou os estudos aos sete anos de idade e na sala de aula se sentia 

em casa, se identificava com a sua primeira professora, tanto que sua grafia é semelhante à 

dela. Ad diz que, embora a primeira professora tenha sido rígida e de pulso firme com ela, 

isso a marcou positivamente. Tal professora tinha preocupação com a língua portuguesa, e por 

isso Ad diz sempre se dar bem com a língua, sempre tem atenção à escrita e ortografia. 

Quanto à Universidade, Ad se lembra de uma professora que ministrava aulas com 

alegria, brincando com a turma e nem por isto os alunos se excediam; ela não perdia o 

domínio da sala. Era bem humorada e demonstrava gostar do que fazia. 

A escolha pelo Curso de Matemática não foi por acaso: primeiro porque era a 

disciplina que sempre teve mais facilidade, já ministrava aulas particulares desde a sua 

adolescência e sentia gosto quando ensinava; também sentia preocupação de manter-se 
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atualizada, pois acredita que a Matemática é uma área mais estável que, por exemplo, o Curso 

de Direito ou Biologia. Estes, pela mudança das leis e descobertas nas Ciências, estão em 

constante transformação que ela não conseguiria acompanhar no mesmo ritmo como consegue 

acompanhar as mudanças na Matemática que considera uma disciplina objetiva. Ad mantém-

se em constante estudo tanto que fará um novo curso superior, o Curso de Pedagogia e uma 

Especialização em Psicopedagogia. A escolha por estes novos cursos e pela formação 

permanente se deve à busca de entender mais como dar uma aula, utilizar as melhores 

didáticas possíveis, chamar a atenção dos alunos (discurso da professora revelando a criação 

de motivos para a aprendizagem).  

Ad considera marcante na sua profissão o fato de perceber resultados do seu trabalho 

na vida dos alunos, principalmente quando nota que contribuiu para o crescimento intelectual 

deles, quando percebe que estão aprendendo. 

A professora entende que o papel do professor é aguçar a curiosidade do aluno sem 

dar respostas prontas; o docente viabiliza que o aluno construa o seu saber. Lembra-se com 

crítica a atitude de uma professora da disciplina de História que passava no quadro 

questionários já respondidos e os alunos deviam memorizar as questões para responder na 

prova. 

Defende a interdisciplinaridade e o trabalho com temas transversais na Matemática. 

Seus planejamentos são diários, flexíveis e direcionados aos interesses dos alunos. Quando 

percebe a dificuldade dos alunos em interpretação, procura trabalhar atividades que os levem 

a ler com mais frequência e fazer interpretações. Como intervenção, sua escola busca meios 

de colocar o aluno em constante movimento de leitura e participação em concursos como as 

Olimpíadas de Matemática, buscando nos diálogos em horários coletivos uma saída para os 

problemas detectados. Concorda que a escola aplique testes do tipo Prova Brasil porque são 

situações com as quais os alunos vão lidar fora da escola, então devem se preparar para isso. 

Suas perspectivas na profissão perpassam o interesse de crescer profissionalmente, 

ministrar aulas em um curso superior, cursar mestrado e doutorado, pois entende que é na 

profissão que se aprende a ser professor, especialmente quando se está aberto a mudanças e 

adequações e disposto a buscar formação continuada, revelando mais uma vez a criação de 

motivos para a aprendizagem. O sonho da mudança, de contribuir com o outro, a mantém na 

profissão desde que foi aprovada no concurso municipal para docência em Matemática no ano 

de 2007. 

Esta professora se mostrou muito interessada na proposta de formação sobre álgebra 

numa perspectiva lógico-histórico. Em seu diário registra: 
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[...] a cada encontro percebo a importância de estudar esta Ciência, 

tão fundamental para nosso cotidiano. 

Que momento mágico! Explicar álgebra utilizando um contexto 

lógico-histórico foi muito gratificante. Meus alunos mudaram a 

maneira de ver a disciplina de Matemática! Agora estão mais 

interessados e participativos. Gostei muito do curso. 

Hoje nosso último encontro [...] momento de fazer o levantamento de 

tudo que aprendemos e vivenciamos no decorrer do curso, grande 

aprendizado e troca de experiências maravilhosas. Valeu muito! 

Obrigada professora! 

 

2) Sobre o professor Al 

O professor Al começou a frequentar a escola aos oito anos. A escola situava-se na 

zona rural distante oito quilômetros de onde morava. Sua sala era multisseriada com turmas 

de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. Já iniciou sabendo o alfabeto ensinado por seus pais embora eles 

não tivessem formação acadêmica. Nessa escola estudou até o 5º ano, ficando um bom tempo 

fora da escola antes de cursar o 6º ano, pois não teve a oportunidade de ir para a cidade, à 

época ainda não havia os carreteiros que transportam os alunos da zona rural para escolas da 

cidade. Sua vida não foi fácil afirma o professor Al. Levantava às quatro horas da manhã para 

ajudar os pais na lida com os serviços rurais. Foram três anos assim, trabalhando até às quinze 

horas e por várias vezes do trabalho ia direto para a escola, estudava no turno noturno. Tinha 

tempo apenas de se lavar em algum rio que estava no caminho até tomar o transporte. O jantar 

não fazia parte de sua rotina, não dava tempo. Com quinze anos, sem nunca ter morado fora 

da zona rural, influenciado por seu tio, quis mudar para outro estado, embora contra os 

desejos de seu pai que Al considera o seu grande inspirador, atribuindo a ele ensinamentos 

que faculdade nenhuma conseguiu; esses são valores que carrega e tenta repassar a seus filhos 

e por vezes a seus alunos. 

Para evitar que o filho fosse para tão distante, o pai de Al alugou no ano de 1997 na 

cidade de Iporá, um espaço para ele e sua irmã ficarem enquanto estudavam. Antes da 

mudança para a cidade ocorreu um fato que marcou a sua vida, lembra Al. Isto se deu quando 

fora ajudar seu pai e tios numa roçada. Entre uma foiçada e outra acertou uma caixa de 

marimbondos e um deles o picou. Um dos tios o questionou se era a vida que ele queria, 

picadas de insetos, sol quente no corpo... Ele estava há três dias sem ir à aula reclamando 
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cansaço da dificuldade que enfrentava pela extensa carga horária de afazeres para um garoto 

de pouco mais de quinze anos, decidiu continuar os estudos, retornando de imediato à escola 

e não parando mais. Concluiu o ensino médio e decidiu prestar vestibular para o curso de 

Matemática. A primeira reprovação o frustrou tanto que ficou por dois anos sem tentar 

novamente, juntou-se a isso a isso um acidente sofrido.  

Mas esses fatos não o impediram de prestar novamente vestibular para o mesmo 

curso. Desta vez foi aprovado e com boa colocação, ficou entre os primeiros classificados. O 

nascimento do primeiro filho, o trabalho e a família o levaram a prorrogar por um ano o 

término do curso. No ano de 2006 prestou concurso público municipal sendo aprovado em 

primeiro lugar para docente de Matemática.  

Das recordações da graduação se lembra do fato de querer ter tido tempo para se 

dedicar ao curso. Lembra-se das vezes que o cansaço o impedia de se concentrar nas aulas e 

até mesmo o fazia desfalecer na bancada de estudo.  

De sua vida acadêmica dois professores estão na lembrança, tanto que utiliza 

exemplos de suas práticas; um pela sua simplicidade de se vestir, falar, citando-o como 

exemplo para que não se considere a aparência das pessoas como motivo para dar-lhes valor e 

sim sua essência. Quanto à professora, considera que aprendeu e aprende muito com ela, 

principalmente se lembrando de seus ensinamentos quando ela foi orientadora de seu trabalho 

final de curso na Especialização e agora em outro trabalho que estão juntos; considera-a 

referência nas ações que desenvolve com seus alunos.  

O professor Al reconhece que o professor é o espelho. Desmerece aqueles que 

repetem anos após anos práticas que não favorecem a aprendizagem, considerando isso como 

falta de criatividade. 

Lembra que o objetivo da Matemática não é o cálculo pelo cálculo como considerado 

ainda por muitos professores. Al busca mostrar aos seus alunos nos constantes diálogos que 

têm com eles, a presença da Matemática em suas vidas. Mescla metodologias variadas nas 

suas aulas, como recursos midiáticos, quadro-giz, aula expositiva, trabalhos em grupo, inova e 

é tradicional quando preciso. Acredita que o professor deve saber dosar a inovação e o 

tradicional e ser flexível, levando em consideração que o ensino deve ter sentido para o aluno. 

Al é especialista em Ensino da Matemática. Seu objetivo é cursar mestrado na 

mesma área e quiçá um doutorado, pois quer construir uma carreira sólida que iniciou no ano 

de 2006 e a mantem pela possibilidade e o desafio de crescer como profissional e como ser 

humano.  
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Al escolheu a profissão de professor e conforme nos diz, não se arrepende disso, 

tanto que se fosse prestar o vestibular novamente não mudaria de curso. Considera que vive 

uma situação de conforto conseguida por conquistas após a sua graduação, tanto que 

recomenda a seus alunos ou a quem pede sua opinião, cursar licenciatura em Matemática; já 

auxiliou em momentos extraclasse, com atividades de reforço, alunos que queriam prestar 

vestibular. 

Das atividades que realizou a mais desafiadora foi ensinar, pois ao mesmo tempo em 

que ensina aprende, troca experiências com alunos, colegas de profissão, pais de alunos. Para 

ele, ser professor é exercer uma atividade que coloca desafios, leva à compreensão do 

desenvolvimento do ser humano e lhe fornece muita energia para continuar em seu caminho. 

Al é um professor que dialoga e se envolve com seus alunos; esses ações ele as considera 

positivas, embora em sua vida escolar não houvesse professores que lidassem dessa forma 

com ele. Percebe que a postura com os alunos em sala de aula reflete em sua vida social e nas 

outras instituições onde atua. 

O professor Al é um ativista em movimentos políticos e sindicais lutando pela sua 

classe. Reconhece que o conhecimento que possui não vale nada se não for solidário com o 

seu próximo. Organiza suas aulas buscando variedades de recursos, porém, algumas 

limitações o impedem de realizar seus intentos, por exemplo, quando necessita realizar uma 

atividade que envolva o uso do computador, na escola não há número suficiente disponível 

para os alunos. Utiliza o livro didático que considera útil, mas faz adaptações nos exercícios 

para focar nas dificuldades dos alunos, trabalha com desafios matemáticos que aguçam o 

raciocínio de seus alunos. 

Demonstra desejo em querer produzir suas próprias atividades, mas o tempo 

disponível não permite, então utiliza o que é mais acessível. Al trabalha todos os dias da 

semana, nos três turnos, em três escolas. Tem turmas de 6º ao 9º anos e uma turma de 5º ano 

na qual ministra todas as disciplinas. Trabalha sessenta horas semanais. 

Para o professor Al, participar do curso de formação que promovemos tem sido 

muito importante e tem sido uma experiência nova e muito do que é discutido no grupo é 

refletido na sua sala de aula, no seu trabalho; isto demonstra por parte do professor a criação 

de motivos para a aprendizagem assim como a sua declaração de que o curso o motivou a 

reelaborar as suas atividades refletindo nelas a evolução histórica dos conceitos. Al vê na 

proposta lógico-histórico uma oportunidade de seus alunos terem a visão do movimento de 

construção do conceito, permitindo que possam comparar como as coisas eram e como foram 

evoluindo ao longo dos tempos e isso através de uma atividade (discurso do professor). 
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3) Sobre o professor L 

  O professor L estudou os anos iniciais em três escolas próximas a sua residência em 

período diurno. Já o ensino médio fez no turno noturno. Dos anos iniciais escolares lembra-se 

de uma professora do 5º ano por cativar os alunos e explicar com clareza os conteúdos. L se 

lembra também de um professor de Matemática do Ensino Médio que o fez tomar gosto pela 

disciplina. Ele se sentiu influenciado pelo seu professor essencialmente porque tirava suas 

dúvidas e o incentivava quando ele se adiantava no estudo dos conteúdos que o professor 

ainda não havia ministrado.   

Por influência desse professor, L quis fazer um curso na área específica das ciências 

exatas. Inicialmente escolheu Engenharia Civil, mas acabou cursando Matemática. Hoje L 

reconhece que fez uma boa escolha principalmente pelas oportunidades de que vem tendo por 

ter feito esse curso.  

L relata que até o 1º ano do Ensino Médio tinha muita dificuldade em Matemática, 

declarando que “não sabia nada”, até que no quarto bimestre do mesmo ano se aproximou de 

um casal que estudava em sua sala e sentando próximo a eles começou a perguntar coisas 

básicas que desconhecia, como operações envolvendo jogo de sinais. Pouco tempo depois, L 

passou a compreender os conteúdos e em menos de dois meses aprendeu tudo que 

representava dificuldade para ele e até ajudou o casal na última avaliação do ano. L não sabe 

explicar o que aconteceu, que motivo que o impedia de compreender o conteúdo, contudo 

relata que sempre foi um garoto tímido e os professores mal sabiam o seu nome; ele ficava 

muitas vezes esquecido no canto da sala. Revela que, a partir do acontecido, nos anos 

seguintes só obteve notas máximas em Matemática. L refletiu sobre sua iniciativa de se 

aproximar do casal e a importância que essas pessoas tiveram na sua vida. Por isso, sempre 

que pode, ao organizar seus alunos em sala de aula, sugere que façam atividades em grupo, 

um ajudando o outro (discurso do professor). 

Esse professor tem excelente relação com seus alunos, resolvendo questões como 

indisciplina a partir do diálogo e acredita que a relação professor-aluno pode ser otimizada 

quando há diálogo entre ambos, quando o aluno respeita o professor, o trata bem e começa a 

acreditar nele. Quanto ao planejamento de aulas, embora não registre os seus planos, planeja 

todas as aulas que ministra. Declara que Ser professor é muito bom, a gente fica amigo de 

tanta gente, é bom demais, o pessoal te trata com carinho... (discurso do professor). 

O professor L está há dois anos na profissão como professor de contrato temporário. 

O que o mantém na Educação é a chance de poder ser aprovado num concurso.  
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4) Sobre a professora R 

R é professora com contrato temporário há um ano. Iniciou os estudos aos quatro 

anos. O interesse pela Matemática veio no 8º ano quando tinha onze anos e, junto o desejo de 

ser professora ou Engenheira Civil.  A escolha pelo Curso de Matemática se tornou mais 

forte quando um professor no 9º ano fez a demonstração da fórmula de Báskara, 

despertando-lhe o desejo de aprofundar seus estudos na Matemática. Teve também influência 

muito forte de seu pai que lhe ensinava em casa.  

Na sua prática como docente leva ensinamentos de professores considerados 

positivos, como explicar com clareza e não ficar dando voltas e em suas aulas. R tenta levar o 

novo e o que acha de interessante, não sendo radical com algumas restrições que algumas 

escolas impõem.  

Ministrar aulas se deu de forma intencional. Fez o processo seletivo que a Secretaria 

da Educação do Estado realiza para o contrato de professores temporários (está cursando o 4º 

ano de Matemática e por isto ainda não fez o concurso na área). Declara a alegria que teve 

quando recebeu a notícia que seria contratada: Estava voltando para casa e o pessoal da 

Subsecretaria me ligou, voltei correndo de felicidade para contar para minha mãe. Sempre 

quis ser professora... Quando a gente chega lá não é tudo como imaginamos, mas tem coisas 

que gratificam, os alunos... (discurso da professora). 

R menciona que gosta de ministrar o conteúdo do livro todo, pois não vê necessidade 

em repetir atividades de um mesmo assunto, isso se tornaria maçante e os alunos não estariam 

aprendendo, apenas decorando. Nesse sentido, encontra dificuldades na escola que é contra 

algumas práticas adotadas por ela. Em suas aulas utiliza o quadro-giz, listas de exercícios e o 

livro didático, mas já fez um trabalho com histórias em quadrinhos em que os alunos 

utilizaram conhecimentos de várias disciplinas para a realização do projeto. Segundo R foi um 

trabalho muito bom, reconhecendo que é necessário ao professor sair do uso exclusivo de 

quadro e giz. 

Embora planeje suas aulas, não faz os registros diários desses planejamentos, apenas 

registra-os mensalmente. E mesmo que quisesse acredita que não daria tempo por ter carga 

horária máxima, cursar faculdade e ministrar aulas particulares. R critica as escolas que 

preparam o aluno para fazer as avaliações externas. Para ela questões de múltipla escolha não 

mostram o desenvolvimento do aluno e se o professor ensina com consistência em qualquer 

tipo de avaliação, o aluno se sairá bem, e isso aconteceu com os seus alunos quando 

realizarem este tipo de avaliação. 



93 
 

 

Afirmou ter boa relação com seus alunos, tanto que compartilham com ela assuntos 

de sua vida particular. Considera como coincidentes a sua vida profissional com sua vida 

social; para ela a sua vida social está muito ligada à escola já que os amigos que possui são os 

da escola. 

Por querer modificar alguma coisa na vida de seus alunos, por querer que eles 

aprendam de verdade, R quer permanecer professora e por isso pretende cursar mestrado e se 

aperfeiçoar inclusive participando com maior frequência de cursos de formação permanente 

para fazer um trabalho melhor na carreira que agora escolheu, sendo esta uma profissão que 

a realiza. Finalmente declara ter inserido em suas aulas a proposta lógico-histórica que vem 

estudando no curso de formação.  

Vemos no discurso de R que questões como participar de cursos de formação 

permanente, querer modificar alguma coisa na vida de seus alunos e inserir em suas aulas a 

proposta lógico-histórica comprovam a criação pela professora de motivos para a sua 

aprendizagem. Assim confirma no seu diário: 

 

Este curso foi de suma importância para que eu conhecesse e 

mediasse o conhecimento para os meus alunos. A proposta de ensinar 

álgebra de maneira lógico-histórica proporciona um olhar 

diferenciado na compreensão do conteúdo. Apesar de ter somente um 

ano na profissão de professora, já tive a oportunidade de lecionar em 

mais de 25 turmas e exatamente na última turma verifiquei um grande 

interesse dos alunos em aprender a álgebra no contexto lógico-

histórico, que anteriormente não percebia em meus alunos. Talvez 

porque eu não fazia essa contextualização em minhas aulas. Concluo 

este curso feliz em poder aprimorar meus conhecimentos em uma 

proposta diferenciada (Relato da professora R em seu diário). 

 

5) Sobre a professora U 

U é professora desde 1996, efetivada em 1999. A escolha pela graduação em 

Ciências Biológicas se deu porque este curso aborda as disciplinas de que mais gosta como: 

Matemática, Química, Física e Biologia. Concluiu Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática pela UFG em 2011. Recentemente assumiu aulas de Matemática no ensino 

fundamental, 2ª fase, após dez anos prestando serviços na Subsecretaria Regional de 

Educação de Iporá. 
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De sua vida como estudante lembra-se que foi para a escola já sabendo ler, aprendeu 

folheando revistas e ouvindo historinhas contadas na Igreja. Professores amigos estão na sua 

lembrança. Uma professora de quem se recorda é a de Matemática do 8º ano, pois esta a fez 

sanar as suas dificuldades na disciplina, talvez porque tratava a Matemática de uma forma 

diferente, ela dava aula de uma forma que não era traumatizante como antes, era amiga dos 

alunos, me dando outra visão da Matemática, e é o que eu tento fazer com meus alunos 

(discurso da professora). Diz também que se espelha em um colega de Faculdade que fazia as 

coisas com simplicidade e facilidade. 

Professora U procura ter a melhor relação possível com seus alunos e diz aluno é do 

mesmo jeito, se a gente os trata com respeito eles são recíprocos, até os mais custosos, até os 

que têm rótulo de bandido, se você os trata diferente, eles te devolvem do mesmo jeito, é 

incrível, eu não tenho dificuldade de relacionamento com meus alunos (discurso da 

professora). 

U se considera diferente dos professores que os alunos consideram chatos; ao chamar 

a atenção deles justifica porque o faz dando-lhes um motivo. Demonstra preocupação com o 

dia a dia de suas aulas de forma geral, com o ensino nas escolas; diz ela que, ao explicar um 

conteúdo, imagina que está muito claro aos alunos e que eles compreenderam, mas quando 

fazem uma atividade e não conseguem apresentar resultados satisfatórios, percebe que a 

atenção dos alunos geralmente está voltada a outras coisas que não a escola; aí a gente entra 

em desespero, o ensino não está sendo importante para os alunos, o aprender para eles não é 

motivador, eles vão para a escola mais para fazer contato com os colegas... (discurso da 

professora).  

Quanto aos alunos que tem dificuldades de aprendizagem, a professora menciona 

que, quando se senta próximo a eles, explicando só eu e ele, ele entende, mas como fazer isso 

numa sala de trinta, quarenta alunos? (discurso da professora).  A saída encontrada pela 

professora é ocupar suas aulas vagas para trabalhar com alunos que necessitam de um 

acompanhamento mais individualizado, trabalhando dois alunos de cada vez. Reconhece que 

necessita planejar atividades diversificadas, mas o número de aulas que possui não permite 

que isso seja possível; ela ministra 28 aulas no ensino fundamental, além de outras vinte numa 

Universidade. 

Quando questionada sobre os instrumentos didáticos que utiliza em suas aulas diz 

que o livro didático é o seu principal recurso. Busca vários autores como fonte de consulta e 

atividades na internet, principalmente quando nota que é um conteúdo que gera mais 

dificuldades de compreensão pelos alunos.  Lamenta não ter podido participar de capacitações 
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na área da Matemática; apenas recentemente participou de uma ministrada pela pesquisadora 

na sua escola, da qual U se apropriou de algumas sugestões como o uso de atividades lúdicas 

para o trabalho com seus alunos. Sua perspectiva profissional é se realizar com seus alunos, 

se tornar uma boa professora de Matemática, fazer algo diferente (discurso da professora). 

Outra situação que tem incomodado a professora é o número de alunos com 

necessidades educacionais especiais na escola e o pouco número de professores de apoio; na 

verdade há apenas um professor por turno não conseguindo atender a todos os alunos que 

precisam de acompanhamento; como esses alunos estão em anos distintos, a professora fica 

num “vai e vem”, durante o período de aulas e não consegue fazer muito pelo aluno que 

necessita de apoio no tempo integral da aula. Outro fator que a preocupa é a burocracia que o 

sistema educacional vai impondo exigindo esforços que a impedem de se preocupar com a 

aprendizagem.  

Quando perguntada sobre as realizações de sua profissão diz: Me sinto privilegiada 

de ser professora, fico orgulhosa quando alguém me cumprimenta e diz oi professora, eu 

gosto. Sou respeitada e admirada na sociedade pela profissão que escolhi, sou realizada 

(discurso da professora). O que a mantém na Educação é a estabilidade, e se tivesse que fazer 

outro concurso seria também na Educação para ser professora. E o único motivo que a faz 

pensar em outra profissão é o baixo salário do professor do Ensino Básico, um salário que 

não é motivador (discurso da professora). 

Finaliza expressando a necessidade de um professor formado na área de Matemática 

que pudesse cooperar com ela na construção de atividades mais significativas para seus 

alunos, o que a fez aproximar do curso de formação por ver uma oportunidade desta 

cooperação. Esta característica denota a criação de motivos para a sua aprendizagem, o que é 

confirmado também no diário da professora: 

 

O estudo dos textos me trouxeram mais conhecimentos sobre a 

história da Matemática (álgebra) o que ajudou a começar o conteúdo 

com meus alunos de uma forma mais significativa... Durante a 

atividade percebi o interesse dos alunos em conhecer um pouco mais 

da história e eles fizerem a reflexão sobre como os antigos tinham 

dificuldades de expressar os pensamentos matemáticos (Relato da 

professora U em seu diário). 
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Dos cinco professores e professoras participantes da pesquisa, apenas uma não 

concluiu o curso de graduação. Pertencem às redes públicas, municipal e estadual, sendo dois 

professores da rede municipal e três da rede estadual. Apenas uma professora não é graduada 

em Matemática. Dois são pós-graduados, sendo um stricto-sensu e um lato-sensu conforme 

pode ser averiguado no quadro 4 que sintetiza a caracterização pessoal e profissional de cada 

um deles. 

 

PROFESSORES (AS) 

Ad
 

Al L R U 

Efetiva da rede 

pública municipal, 

graduada em 

Matemática. 

Na sua atuação 

reflete práticas de 

professores que 

admirou na época 

de estudante. 

Escolheu ser 

professora de 

Matemática por 

gostar de ministrar 

aulas particulares 

desta disciplina. 

Considera marcante 

o fato de perceber 

quando os alunos 

estão aprendendo. 

Entende que o 

papel do professor é 

aguçar a 

curiosidade do 

aluno sem dar 

respostas prontas. 

Acredita que ser 

professor é estar 

aberto a mudanças 

e busca da 

formação 

continuada. 

Contribuir com o 

outro, a mantém na 

profissão. 

Efetivo da rede 

pública municipal, 

graduado em 

Matemática e 

Especialista em 

Ensino de 

Matemática. 

Se espelha em 

professores que o 

marcaram durante 

sua graduação. 

Teve muita 

influência da 

família em decidir 

prosseguir os 

estudos.  

Mostra aos alunos a 

presença da 

Matemática em suas 

vidas. Acredita que 

o professor deve 

levar em 

consideração que o 

ensino deve ter 

sentido para o 

aluno. 

Quer produzir suas 

próprias atividades 

de trabalho. 

O curso o motivou a 

reelaborar a suas 

atividades 

refletindo nelas a 

evolução histórica 

dos conceitos. Vê 

na proposta lógico-

histórico uma 

oportunidade de 

Contrato 

Temporário da rede 

pública estadual, 

graduado em 

Matemática. 

Um professor de 

Matemática do 

Ensino Médio o fez 

tomar gosto pela 

disciplina. 

Sempre que pode, 

ao organizar seus 

alunos em sala de 

aula, sugere que 

façam atividades em 

grupo, “um 

ajudando o outro”, 

pois foi assim que 

conseguiu superar o 

tabu de que não 

sabia Matemática. 

Acredita que a 

relação professor-

aluno pode ser 

otimizada quando 

há diálogo entre 

ambos, quando o 

aluno conhece o 

professor o respeita, 

o trata bem e 

começa a acreditar 

nele. 

Contrato 

Temporário da 

rede pública 

estadual, 

graduanda em 

Matemática. 

  A escolha pelo 

Curso de 

Matemática se 

tornou mais forte 

quando um 

professor no 9º 

ano fez a 

demonstração da 

fórmula de 

Báskara, 

despertando-lhe o 

desejo de 

aprofundar os 

estudos.  

Sua prática reflete 

ensinamentos de 

seus professores. 

Diz que se o 

professor ensina 

com consistência, 

qualquer tipo de 

avaliação que 

vier, o aluno se 

sairá bem. 

Considera como 

coincidentes a sua 

vida profissional 

com sua vida 

social, pois a sua 

vida social se 

resuma na escola. 

A profissão a 

Efetiva da rede 

pública estadual, 

graduada em 

Ciências Biológicas 

e Mestre em 

Educação em 

Ciências e 

Matemática. 

Embora graduada 

em Ciências 

Biológicas tem 

afeição pela 

Matemática. 

Recorda-se de uma 

professora de 

Matemática do 8º 

ano que a fez sanar 

as suas dificuldades 

na disciplina e se 

espelha nela ao 

lidar com os 

alunos.  

Sua perspectiva 

profissional é se 

realizar com seus 

alunos, “se tornar 

uma boa professora 

de Matemática, 

fazer algo 

diferente”. 

Expressa a 

necessidade de 

apoio de um 

professor formado 

na área de 

Matemática que 

pudesse cooperar 

com ela na 
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seus alunos terem a 

visão do movimento 

de construção do 

conceito. 

realiza.  

Tem inserido em 

suas aulas a 

proposta lógico-

histórica. 

construção de 

atividades mais 

significativas para 

seus alunos. 

Quadro 4 – Síntese da caracterização dos professores participantes da pesquisa 

(Fonte: Dados coletados em entrevista com os professores) 

 

 Na trajetória pessoal dos participantes do experimento didático realizado, como 

destacamos, há revelações de inquietação diante da situação vivenciada, demonstrando a 

criação de motivos para a aprendizagem. Vemos que motivos distintos, pessoais ou não, 

influenciaram os professores na escolha da docência e, por consequência, na busca de 

aprendizagem. Diante do desafio de elaborar as atividades orientadoras de ensino - a proposta 

de atividade final do curso - os professores pesquisaram em fontes alternativas além do livro 

didático para aprofundamento do conteúdo adotando assim a uma organização intencional de 

ações expressas no conteúdo das atividades a serem apresentadas ao grupo e aplicadas aos 

alunos em suas salas de aula.  

 Essa situação promoveu o formar-se dos alunos e dos professores. Além disso, nos 

discursos dos docentes pudemos detectar que se sentiram responsáveis por organizar o 

ensino. Mostraram-se motivados por propiciar ao aluno aprender e se desenvolver sendo esta 

uma criação de motivo para a aprendizagem: “[...] a consciência da ação, que ocorre pela 

reflexão, faz parte da atividade de aprendizagem, constituindo o elemento que permite ao 

sujeito o domínio e a mobilidade da atividade” (LOPES, 2009, p. 163), ocasionando um modo 

particular de organizar o ensino atendendo as necessidades dos alunos. 

   

Episódio 1.2: O sentido de organização do ensino 

   

 Conforme mencionamos, uma das etapas do curso de formação envolveu a 

elaboração de atividades orientadoras de ensino, o que serviu para mobilizar os professores 

para o Resgate do planejamento com foco em organizar o ensino, ou seja, o exercício da 

autoria e autonomia. 

Todos os professores buscaram subsídio nas atividades que apresentamos para 

resolveram durante o curso de formação e algumas de suas atividades até se assemelharam às 

que oferecemos durante o curso. 
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 Planejar a AOE desafiou os professores a buscarem estratégias como a seleção de 

fontes de pesquisa para resolver o problema da necessidade de realizar um planejamento 

destinado à concretização de um objetivo determinado. Seus conhecimentos iniciais foram 

mobilizados na escolha de instrumentos adequados para um público alvo - a sala de aula de 

cada um deles. Ações dessa natureza, segundo Moura (2000, p. 105), “são seguramente, 

fontes de conteúdo de formação do professor que necessita assumir de forma consciente um 

dos seus objetivos: a organização do ensino”. Sendo o ensino planejado e replanejado quando 

necessário, há maiores chances de garantir a formação de conhecimentos pelos alunos. O 

discurso de Al, a seguir, confirma isso: 

 

Eu acredito que [...] o planejamento é muito dinâmico. Porque tem 

professor assim, planejou a aula e chega lá na sala de aula às vezes 

um aluno faz uma pergunta, outro aluno questiona aquilo de uma 

forma diferente e aí às vezes o professor fala: não, mas não está no 

planejamento, eu não planejei desta forma, então nós temos que fazer 

é assim e se você às vezes utiliza esta metodologia com o aluno então 

você não vai conseguir atingir seu objetivo. É lógico que você tem que 

ir para a sala de aula com o planejamento, agora o planejamento é a 

espinha dorsal da aula, mas ali você pode, dependendo da situação e 

do interesse e entusiasmo que os alunos tiverem tendo em relação à 

aula, aquilo pode ganhar vertente e para surtir efeito você tem que 

acompanhar os alunos direcionando para não deixar a coisa sair 

fora. (discurso do professor Al) 

  

 A compreensão do desenvolvimento histórico do conceito é fundamental para a 

estruturação das atividades orientadoras de ensino. O professor não ensina o que não sabe, 

portanto, para elaborar uma atividade com a inserção de elementos históricos, em que 

apresente o desenvolvimento do conceito, o professor deve se propor a estudar, ser autor e 

autônomo no sentido de não esperar respostas, mas ele mesmo construir as suas respostas. 

 O professor L revelou que o desconhecimento do histórico do conceito para elaborar 

uma atividade o levou a buscar em livros didáticos e sites, uma atividade “já pronta” que 

pudesse apenas nos apresentar. Embora tenha se prestado a buscar uma atividade e não 

elaborá-la, isso não o impediu de preparar a sua atividade, aliás, isso o fez refletir sobre a 
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necessidade de conhecer sobre o histórico do conceito equação do 2º grau e assim elaborar a 

sua AOE, demonstrando sua mobilização para a elaboração do próprio material didático: 

 

Eu organizei o que eu tinha que fazer, só organizei. Até pesquisei na 

internet para ver se tinha algum modelo, não achei nenhum modelo de 

equação do 2º grau não. O que mais acha é trigonometria, que é 

muito bonito e tal, o pessoal trabalha, mas assim, Báskara, a fórmula 

de Báskara, aquela resolução, algum pré-exercício que te dê esse 

pensamento histórico assim, alguma atividade que se encaixa eu não 

encontrei na internet, a não ser que eu formule e eu fiquei pensando 

aqui na minha cabeça... (discurso do professor L) 

 

 A seguinte cena revela que L reconhece a necessidade de apresentar de forma 

evolutiva o conceito ao aluno, assim como a tentativa de buscar uma situação capaz de 

desencadear a aprendizagem do aluno e a busca de sentido na elaboração da proposta de 

ensino, com foco em objetivos predeterminados:  

 

Na verdade eu tentei mesmo raciocinar em alguma coisa que os 

meninos pudessem ver a facilidade que é agora e a dificuldade de 

antes, tentei encontrar alguma coisa que mexesse com a mente deles a 

solucionar aquilo... (discurso do professor L) 

 

 Elaborar o seu próprio material didático é uma ação suscitada pelo entendimento do 

que envolve o ato de ensinar, é a produção de um novo sentido para o ensino, que envolve ser 

responsável por organizá-lo adequadamente para que haja aprendizagem. Ao elaborarem suas 

atividades os professores perceberam-se autores do que era preciso oferecer aos seus alunos. 

Pelos resultados alcançados ao desenvolverem as atividades elaboradas, os professores 

refletiram sobre como seria a Educação se os docentes de um modo geral tivessem tempo 

disponível para planejar atividades orientadoras de ensino demonstrando com isso a 

mobilização para elaboração do próprio material didático e a produção de sentidos dos 

princípios da proposta didática lógico-histórica: 

 

Depois da atividade eu fiquei pensando, gente, mas já pensou se eu 

tivesse a possibilidade [...] de produzir as coisas minhas de eu 
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trabalhar, da minha forma, o que eu acho complicado é que a gente 

não tem tempo de fazer aquilo todo dia, toda aula daquela forma, 

porque se a gente tivesse tudo esquematizadinho, a Educação ia dar 

um salto de qualidade. (discurso do professor Al) 

 

[...] Nossa! As aulas iam ser um show! (discurso da professora Ad) 

 

[...] Eu sei que é preciso e eu vi que é importante, realmente é 

importante. A gente vê nos olhos dos alunos, quando você apresenta 

esta parte histórica, a gente vê que eles se interessam pela história e a 

aula fica mais atrativa, é uma metodologia de ensino, é um ótimo 

recurso para você ensinar o aluno e eles ficam espantados com o 

antes e o depois, por exemplo, a resolução da Equação do 2º grau, 

mostrando pela resolução geométrica é bonito, é interessante [...] 

(discurso do professor L) 

  

   Na sala de aula, quando todos estão empenhados em solucionar coletivamente uma 

situação problema, as ações individuais se refletem no outro, de modo semelhante acontece na 

vida em sociedade; se as situações ofertadas em sala de aula geram momentos de interações, 

de trocas, o aluno é preparado para o convívio social. Os grupos não podem ser formados 

apenas para fazer nova organização de cadeiras na sala; a motivação deve ser para que as 

interações permitam a discussão de ideias, argumentações, para que as opiniões sejam 

incorporadas de novos sentidos e do que cada um carrega de bagagem cultural e de 

experiências.  

 Planejar é papel do professor ao resolver o problema do ensino, levando em 

consideração os seus objetivos e os instrumentos que têm a seu dispor, tais como: entender e 

reconhecer que seus alunos fazem parte do processo e devem ser considerados quando se 

elaboram situações de ensino. Ao planejar, é importante que o professor reconheça o papel do 

aluno, como o outro que pode contribuir no processo e não apenas aquele que receberá algo 

pronto de um modo pensado apenas pelo docente.  

 Ao planejar o professor cria um modo geral de ação, organiza um modo de agir que 

possa ser alterado diante das circunstâncias e dos recursos que possui e adaptado aos 

contextos que enfrentará. E esse contexto envolve essencialmente os alunos e suas 

diversidades. Um dos objetivos que o professor deve traçar para suas aulas é fazer com os 
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alunos aprendam o conhecimento matemático, tenham a capacidade de se apropriarem dos 

bens culturais próprios do humano e a cultura que a nossa humanidade criou; nós temos que 

dar a chance para o sujeito de se apropriar disto, de dar-lhe pelo menos a chance de saber que 

pode fazer escolhas e não ficar esperando que outros decidam por ele (CEDRO, 2008). 

 Para fazer escolhas conscientes, o aluno deve ter a oportunidade não apenas de saber 

que aquilo que está sendo estudado vai servir para alguma coisa, mas ele precisa perceber 

sentido no que estuda. Se formos ensinar apenas o que vai ser usado, as quatro operações 

seriam o bastante. O grande desafio do professor ao fazer um planejamento, ministrar uma 

aula que apresente o movimento da construção, da evolução do conhecimento é saber como o 

conhecimento foi gerado, porque é do jeito que é e como chegou naquele modo, ou seja: 

construir a Matemática com o aluno que, ao ver sentido no que ele está fazendo, senta-se 

movido a aprender.  

 Na cena selecionada a seguir, o professor Al expressa o que gostaria que seu aluno 

aprendesse demonstrando que, ao planejar sua AOE, ele partiu de um objetivo mostrando o 

planejamento de atividades com foco em objetivos predeterminados, ao mesmo tempo o 

professor tentou elaborar algo em que seus alunos pudessem ver a evolução do conceito e os 

desafiasse a querer solucionar a atividade. Isso demonstra a tomada de consciência do papel 

do professor no ensino, especialmente quando o professor Al buscou dar sentido à sua 

proposta: 

 

[...] A atividade que eu preparei aqui, a minha preocupação, como a 

gente já comentava, é com o aspecto evolutivo da álgebra ao longo 

dos anos. Eu peguei aqui, por exemplo, do período de 1540 até os 

dias atuais. Foi o que eu pensei. (discurso do professor Al) 

 

 A preocupação do professor Al com o aspecto evolutivo da álgebra pode ser notada 

na inserção destes elementos na AOE que ele elaborou. Inicialmente apresentou a evolução 

dos sinais e símbolos para, em seguida, mostrar representações às equações na visão de três 

matemáticos, comparando as visões com o formato simbólico atual, conforme a figura 2 que 

apresenta a sua AOE:  
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ESCOLA MUNICIPAL JAB 

Professor Al 

Iporá, agosto de 2011. 

Atividade: Álgebra, um pouco de história 

 

Foi pensando na melhor maneira de resolver equações que François Viète elaborou o mais 

genial sistema de símbolos. O primeiro passo dado por ele foi representar sempre a incógnita de uma 

equação por meio de uma vogal. 

 

P  significava mais e  m significava menos. 

Posteriormente os matemáticos foram buscar junto aos comerciantes da época renascentista, 

dois sinais desconhecidos para a matemática. Assim o P  foi substituído por + e o  m pelo símbolo -. 

Observe como era feito para representar uma equação do 1º grau: 

Viète: BinA + C é igual a 0. 

Hoje: ax + b = 0  

Agora observe a evolução da Álgebra durante os tempos: 

Viète Harriot Atual 

A área AA X
2 

 

Agora, sabendo que para realizar o cálculo da área ela foi substituída pelo expoente dois e 

que o sinal da multiplicação in foi traçado pelo sinal x complete o quadro abaixo. 

Viète Harriot Descartes Atual 

2inA P 9 é igual a 12 Ain2 + 9 = 12 Xx2 + 9= 12 2x + 9 = 12 

   5x – 8 = 16 

   x - 3x = 0 

   4x = 16 

   21x + 4 =46 

   8y + 5= 29 

   3z + 2 = 8 

 

 

Figura 2 – Atividade orientadora de ensino elaborada pelo professor Al 

 

 Ao acompanharmos o desenvolvimento dessa atividade em sala de aula, constatamos 

que o professor Al fez um retrospecto histórico para os alunos dos estágios de 

desenvolvimento da álgebra, dialogando com eles sobre a importância dessa evolução para a 

facilitação dos cálculos atuais. Esse professor é bastante preocupado com a aprendizagem de 
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seus alunos, como declarou na entrevista, tenta sempre estabelecer um diálogo com eles sobre 

o sentido do que estão estudando.  

 Comparando a atividade do professor Al com seu exercício inicial apresentado no 

início do curso e na figura 3 descrita, notamos que, embora ele tenha apresentado uma 

situação problema para que seus alunos pudessem resolver, o objeto concreto apresentado 

pelo professor (o tijolo) foi apenas um pretexto para a contextualização que, conforme o 

professor, daria significado ao exercício; contudo a inserção do tijolo no exercício teve um 

caráter apenas informativo. 

 

ESCOLA MUNICIPAL JAB 

             ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

Professor Al 

                                                                                                                 Iporá, abril de 2011. 

 

Descobrindo o peso do tijolo utilizando álgebra 

Material: 2 tijolos 

Problema: Um tijolo pesa um quilo e meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? 

 

                     Figura 3 – Exercício elaborado pelo professor Al 

  

 É importante ficar claro para o professor que ele não precisa esgotar todo o conteúdo 

do livro didático, ao contrário, deve permitir ao aluno a incorporação de modos de ação 

generalizados, assim, qualquer situação problema que aparecer não desequilibrará a postura 

de busca de respostas pelo aluno; aliás, permitir-lhe-á buscá-las. Lopes (2009) afirma que a 

base do problema de aprendizagem é fazer com que seja incorporado pelos alunos um modo 

geral de ação; assim, é salutar que os professores compreendam a relevância da incorporação 

de um modo geral de ação capaz de mediar a apropriação teórica da realidade pelos alunos. 

 

Modos de ação generalizados são formas de resolver um problema por meio de um 

método teórico geral, que permite solucionar não somente um problema prático 

específico, mas vários outros pelas suas características gerais e essenciais; 

representam a base do problema de aprendizagem [...] (LOPES, 2009, p. 170). 

 

 Pudemos depreender a importância de oportunizar aos sujeitos fazer escolhas 

conscientes e buscar um modo de agir baseado em um plano interior de ações. Isto consiste na 

análise, síntese e reflexões sobre as situações que acontecem no mundo para que o indivíduo 

saia do senso comum e opere tendo como referência um plano elaborado a partir de situações 
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que já ocorreram e deram certo. Ou ainda, se ele não possui um plano de ação terá condições 

de elaborar o seu, e se o seu conhecimento não for suficiente deve se dispor a buscá-lo. Nesse 

sentido falamos de conhecimento teórico tal como corrobora Cedro (2008). 

Para que o professor possa então mediar apropriações pelo aluno deve compreender 

como organizar o ensino com tal propósito; isso envolve atribuir novos sentidos ao 

conhecimento matemático, reconhecer que há movimento, fluência em todas as coisas, 

(LIMA; MOISÉS apud SOUSA, 2004, p.82-83) e abordar, desse modo, as situações de 

ensino. Entre as atividades que trabalhamos na formação dos professores, selecionamos uma 

cuja cena expressa o reconhecimento da fluência, variabilidade, mudança, transformação. Ao 

perguntar, por exemplo, a idade de cada um dos professores, que horas eram ou quantas 

pessoas havia na casa deles naquele momento, levaram-nos a pensar que, para responder a 

essas questões, teriam que congelar os instantes. Assim foi feito ao responderem, como se 

segue:  

 

Há onze minutos seria 33 anos, 11 meses, 9 horas e 43 minutos. 

(discurso do professor Al) 

 

É tudo muito variável. (discurso da professora Ad) 

Eu coloquei que eu não sei. Pode ser que meu marido passe lá em 

casa para pegar alguma coisa... Ele pode estar lá ou não! (discurso 

da professora Ad). 

 

Estava só meu padrasto lá, mas ele pode estar e pode não estar, não 

sei se mãe chegou ou se ela saiu... (discurso do professor L). 

 

Eu coloquei assim: Após aproximadamente 10h no momento da 

resolução desta atividade. (discurso da professora Ad) 

 

Do mesmo modo, o professor L se atentou para a forma como deveria responder à 

questão que exigiu uma resposta na linguagem retórica cuja forma era a única desenvolvida 

pelos egípcios nos anos iniciais da nossa era. 
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O ponto comum é que nós não pensamos na época em que eles 

estavam e quisemos responder na nossa época... (discurso do 

professor L). 

 

  Na elaboração da AOE os cursistas tiveram certa dificuldade, como era de se esperar, 

e pelo que notamos em suas atividades apresentadas ao longo deste capítulo, focaram a 

álgebra simbólica, afinal de contas até então, conforme relataram nas entrevistas, que embora 

não haviam planejado atividades voltadas à organização de uma situação que desencadeia a 

necessidade do conceito e a seleção de instrumentos adequados, mesmo assim estes elementos 

ganharam novos sentidos ao longo de cinco meses de formação e revelaram a tomada de 

consciência do papel do professor no ensino e a produção de sentidos dos princípios da 

proposta didática lógico-histórica da álgebra. 

 

Episódio 1.3: O compartilhamento conduzindo a reflexão crítica das ações 

   

 Para que todos do grupo pudessem conhecer as atividades orientadoras de ensino 

elaboradas por cada um deles e fazer contribuições uns aos outros na reelaboração coletiva, 

fizeram a socialização das propostas, o compartilhamento. O grupo apresentou sugestões aos 

companheiros em relação às necessidades de complementação que as atividades exigiam para 

que pudessem ter sentido para os alunos. Essa atitude demonstra o compartilhamento do 

grupo, compreendido como “determinante da diferença qualitativa entre os sujeitos que 

planejam uma atividade coletiva e entre os que apenas executam ações isoladas numa 

atividade” (LOPES, 2004, p. 33). 

 A manifestação a seguir caracteriza a tentativa de o professor Al colaborar com o 

professor L, uma vez que este ainda não havia elaborado a sua atividade;  

 

Minha ideia aqui poderia completar, ajudar você. A atividade que eu 

preparei [...] (discurso do professor Al). 

 

 O depoimento de L revela igualmente a sua percepção quanto à necessidade de dar 

sentido ao que antes elaborava; caso contrário, apresentar-nos-ia qualquer exercício dos quais 

ele possuía muitos.  
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Na verdade eu tentei mesmo raciocinar em alguma coisa que os 

meninos pudessem ver a facilidade que é agora e a dificuldade de 

antes, tentei encontrar alguma coisa que mexesse com a mente deles a 

solucionar aquilo... (discurso do professor L).   

 

 O professor Al também compartilha sua atividade, mas seu objetivo principal 

naquele momento foi buscar um modo de levar ao professor L o entendimento de como 

deveria desenvolver a sua proposta. Nisto se pauta a linha geral da atividade compartilhada, 

que “é definida no momento em que os indivíduos elaboram o meio de agir juntos” (LOPES, 

2009, p. 145). Nesse sentido, levam em conta ações dos companheiros, negociam significados 

na resolução coletiva das situações-problema objetivando um resultado comum ao grupo que, 

naquele momento do curso, era elaborar e apresentar atividades orientadoras de ensino. A fala 

do professor L transcrita abaixo confirma a colaboração do professor Al: 

 

Agora já deu para ajudar bastante. Foi legal, eu gostei mesmo, bom 

para eles verem como era o sofrimento antigamente... Ajudou! Ajudou 

bastante. (discurso do professor L) 

 

 Quando fala como era o sofrimento antigamente, o professor L quis dizer que a 

prática retórica oferecia muito trabalho e demandava tempo, já nos dias de hoje a álgebra 

simbólica facilita bastante e na sua reflexão traz elementos da contribuição do professor Al 

quando menciona que ele o ajudou bastante. 

 Assim então o professor L, apresenta-nos no encontro seguinte esta atividade: 

 

 

ESCOLA ESTADUAL OJO  

Atividade para 9º ano  

Professor L 

Iporá, agosto de 2011. 

RESOLUÇÃO DE UMA EQUAÇÃO DO 2º GRAU COMPLETA 

Até o fim do século XVI não se usava uma fórmula para obter as raízes de uma equação do 2º 

grau, simplesmente porque não se representava por letras os coeficientes de uma equação. Assim 

esse déficit tornava impossível a generalização de uma fórmula resolutiva de uma equação do 2º 

grau. Veja no exemplo a seguir que a geometria era uma ferramenta imprescindível na resolução 

de uma equação do 2º grau. 

Exemplo 1: Resolver uma equação x
2 
+ 12x = 85.  
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           1º) x
2 
era interpretado como a área de um quadrado de lado x. 

                                 x 

                                           x           área do quadrado x
2
        

 

 

2º) 12x era interpretado como a área de quatro retângulos com área igual a 3x cada um, dispostos 

em volta do quadrado       

                                                                                           área do quadrado 

                                                      área da figura:  x
2
 + 12x 

                                                                                        área dos quatro retângulos vermelhos 

                                            

 

3º) A figura anterior era completada com quatro quadradinhos de lados medindo 3 para formar um 

novo quadrado, aumentando a área em 4.3
2 

                                                                                                                  

                                                         Medida do lado do quadrado: x + 6        

                                                         Área: x
2 
+ 12x + 36                                       

                                                                       85             área dos quatro quadrados menores 

 

 

4º) O valor de x era então calculado pela área do quadrado de lado medindo x+ 6 

    (x + 6)
2
 = x

2
 + 12x + 36 

    (x + 6)
2
= 85 + 36 

    (x + 6)
2
= 121 

    (x + 6)= 11 

 

 

Observação: Esse método de solução é de Mohammed Ibu-Musa al-Khowarismi, matemático árabe 

do século IX. Observe que Al-Khowarismi admitia somente a solução positiva, pelo fato de x ter um 

valor geométrico. 

 

Resolução de uma Equação do 2º Grau completa  

 

 O hábito de dar o nome de Bháskara para a fórmula de resolução da equação do 2º grau se 

estabeleceu no Brasil por volta de 1960. Esse costume aparentemente só brasileiro (não se encontra 

esse nome internacionalmente) não é adequado. Além de Bháskara  ter nascido bem depois de se ter 

registro de resoluções das equações do 2º grau, as letras só começaram a ser usadas nas fórmulas em 

uma época posterior a Bháskara, que por sinal começaram a ser usadas a partir de François Viète, 

matemático francês que viveu de 1540 a 1603. 

x 

3 

x 

3 

x 

 3 

 3 

 3 

 3 

 x = 5 

 x + 6 
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 Embora não se deva negar a importância e a riqueza da obra de Bháskara, não é correto atribuir a 

ele a conhecida fórmula de resolução da equação do 2º grau. 

 Veja a linha do tempo: 

 

       Cerca de 2.300 a.C.          Ano 1                      1114-1185                      1540-1603                  1960 

 

 

 

        

 

Note que o que sabemos hoje demorou milênios para se concretizar. Veremos também que a fórmula 

resolutiva de uma Equação do 2º Grau veio realmente facilitar os cálculos e economizar tempo. 

 

Demonstração da fórmula resolutiva de uma Equação do 2º Grau 

 

Seja:                                                       

 

               

 

   

 
 
  

 
  

 

 
 

 

   
  

 
  

 

 
 

 

   
   

 
 

  

   
  

 

 
 

  

   
 

 

    
 
  

 
   

 
  

   
 
 
 

  

   
 
  

 
 

 

   
 

  
 
       

  
 

 

  
          

  
 

 

        Para facilitar na hora de se estudar o sinal de uma equação do 2º grau, a expressão    

    que deve ter estritamente um valor numérico positivo é geralmente calculada separadamente e é 

chamada de discriminante, sendo representada assim pela letra grega maiúscula  Δ (delta), assim: 

 

Placa de argila com 

escritas 

Nascimento de Cristo Escritos de Bháskara François Viète 
emprega letras 

para representar 
os coeficientes de 

uma equação 

No Brasil, usa-se o 

nome de Bháskara 

para a fórmula de 
resolução da 

Equação do 2º 

Grau. 
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   com    Δ =        

 

Aplicação: A raiz quadrada da metade do número de abelhas de um enxame voou sobre um 

jasmineiro e  
 

 
  do enxame permaneceu atrás; uma abelha fêmea voa em torno de um macho que está 

preso dentro de uma flor de lótus para o qual foi atraído à noite por seu odor doce. Diga-me, você 

que é a mais encantadora das damas, o número de abelhas. Resolver este problema usando a fórmula 

resolutiva. 

 

Figura 4 – Atividade orientadora de ensino elaborada pelo professor L 

  

 Essa atividade do professor L nos surpreendeu não só pela extensão da pesquisa 

apresentada, mas também pela preocupação em aliar o lógico-histórico à proposta. De 

relevância se faz revelarmos que o professor L apresentou inicialmente uma resistência muito 

grande à proposta do curso, mas ao seu término reconheceu a importância dessa iniciativa.  

 Embora a situação-problema que o professor L evidenciou em sua atividade não 

tenha levado em conta toda a fundamentação teórica exposta por ele, sua intenção em buscar 

subsídios lógico-históricos para dar sentido ao que elaborou é notada na atividade; ao 

contrário do exercício inicial que apresentou, em que ficou expressa a sua preocupação com a 

fórmula resolutiva da obtenção das raízes de uma equação, ou seja, uma álgebra lógico-

formal, simbólica, conforme vemos na figura a seguir. Tal figura, por sua vez, contém o 

exercício inicial do professor.  

 

 

ESCOLA ESTADUAL OJO 

EXERCÍCIOS PARA 9º ANO: EQUAÇÃO DO 2º GRAU 

Professor L 

                                                                                                                  Iporá, abril de 2011. 

 

A expressão 
          

  
 que tornou generalizada a forma de se obter as raízes de uma 

equação do 2º grau é conhecida como fórmula de Bháskara. Apesar deste matemático ter levado 

todo o mérito, a história não mostra isso. 

Mostraremos agora com Bháskara generalizou a forma de se obter as raízes de uma 

equação do 2º grau. 

 

Demonstração: 
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 Para facilitar na hora de se estudar o sinal de uma equação do 2º grau, a expressão 

       que deve ter estritamente um valor numérico positivo é geralmente calculada 

separadamente e é chamada de discriminante, sendo representada assim pela letra grega maiúscula  

Δ (delta), assim: 

 

  
     

  
   com    Δ =        

 

Exemplos: 

Obtenha as raízes das seguintes equações no campo dos números reais:  

a)           

b)           

c)            

 

                            Figura 5 – Exercício elaborado pelo professor L 

  

 Observando o exercício que o professor L apresentou inicialmente no curso, vemos 

que se limita a cobrar fórmulas e regras, refletindo uma abordagem linguístico-pragmática da 

educação algébrica que predominou no século XIX até meados do século XX, como nos 

confirmam Fiorentini, Miguel e Miorim (1993b), embora seja frequente nos dias de hoje. Essa 

concepção pregava que, para o aluno desenvolver a capacidade de resolver problemas, mesmo 

sendo artificiais, bastava adquirir mecanicamente procedimentos e técnicas que o 



111 
 

 

transformismo algébrico requeria (o conceito de transformismo algébrico é usado por 

Fiorentini, Miguel e Miorim (1993b) para designar o emprego de regras e propriedades para 

se obter as expressões algébricas).   

 Mas não foi somente o professor L que apresentou essa abordagem, vejamos o 

exercício apresentado pela professora Ad, a seguir: 

 

ESCOLA MUNICIPAL VSF 

EXERCÍCIOS DE MATEMÁTICA SOBRE EQUAÇÕES 

Professora Ad         Turma: 9º ano 

Iporá, abril de 2011. 

 

1. Dadas os polígonos a seguir: 

a) Nomeie-os.  

 

 

 

 

          __________              ___________                   ______________                       _____________ 

 

   

                  

 

 ___________                 _____________                         _________________ 

 

b) Calcule o perímetro de cada um. 

 

2. Examine a região retangular ao lado. O perímetro do retângulo é de cm16  e a área da  

região retangular é de 
215cm .  

Responda: 

 

a) Escreva uma equação tomando como base o perímetro. 

b) Agora, escreva uma equação tendo por base a área da região retangular. 

c) Qual das equações é do 2º grau? Por quê?  

d) Resolva a equação do 1º grau e determine a medida dos lados desse retângulo. 

 

                       Figura 6 – Exercício elaborado pela professora Ad 

 

a 

   

               x + 1 

x + 3  

 

                 x + 3

  

 

a 

a 

a 

2a 

a 

a 

2a 

a 

a 
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 O que geralmente ocorre nas ações educativas de quem tem a concepção da educação 

algébrica do tipo linguístico-pragmática é a criação de problemas, ou seja, “fabricação” de 

problemas como designam Fiorentini, Miguel e Miorim (1993b), geralmente vazios de 

significado, apenas para que sejam aplicadas as regras algébricas; não se leva em conta uma 

situação-problema em que se buscam artifícios algébricos para a sua solução, o foco é apenas 

a testagem de regras sem significado algum. Isso é comprovado nas exercícios dos 

professores L e Ad. 

 Ao nos apresentar a sua AOE, a professora Ad recebeu sugestões do grupo para que 

sua atividade “chamasse a atenção dos alunos”, conforme afirmaram os professores. O 

seguinte diálogo entre os professores Al e Ad evidencia a apresentação de sugestões aos 

companheiros do grupo: 

 

Interessantes as duas atividades, agora na segunda atividade ficou 

muito bom também, mas eu penso que, por exemplo, se tivesse 

condições de introduzir na atividade, eu acho que isso mais no sentido 

de chamar a atenção do aluno, por exemplo, se fosse para um egípcio 

medir a área de um retângulo desses, como ficaria a anotação dele, 

como ele escreveria? Então eu acho que isso chamaria a atenção do 

aluno... (discurso do professor Al) 

 

Aguça mais, ao invés do simbólico utilizar a retórica né? (discurso da 

professora Ad) 

 

Exatamente. Eu percebi que você teve a preocupação de incluir aqui o 

aspecto histórico, mas eu acho que se você tivesse atentado para este 

detalhe aí você conseguiria demonstrar para o seu aluno que a forma 

que nós utilizamos hoje é uma evolução daquilo que era feito 

antigamente. Então eu acho que ficaria mais chamativo, mais comum 

com essa forma aqui. (discurso do professor Al) 

 

 Quando o professor Al menciona que a atividade ficaria mais chamativa, refere-se ao 

sentido que a professora Ad deveria dar à atividade, o que é acatado por ela. 
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Al é uma sugestão muito boa mesmo. Vou estar aprofundando mais 

isso aí na linguagem retórica. É bem interessante a sua sugestão. 

(discurso da professora Ad) 

 

Porque assim como um egípcio mediria essa área? (discurso do 

professor Al) 

 

A corda de nós né? (discurso da professora Ad) 

 

Não. É qual o procedimento de anotar essa medida. Porque esses 

medidores de terra eram funcionários do governo naquela época, 

então eles tinham que registrar isso em alguma coisa então como 

ficaria esse registro? Então eu acho que o aluno... Você conseguiria 

chamar a atenção dele. (discurso do professor Al) 

 

A linguagem mesmo. Valeu, eu vou pesquisar isso aí e aprofundar. 

Que interessante, vou anotar a sugestão. (discurso da professora Ad) 

 

 A atividade da professora Ad reflete as incorporações sugeridas pelo grupo, assim 

como o aspecto evolutivo do conhecimento abordado, como podemos observar na figura 7. 

 

ESCOLA MUNICIPAL VSF 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA SOBRE EQUAÇÕES 

Professora Ad Turma: 9º ano 

Iporá, agosto de 2011. 

 

1. A Mesopotâmia era uma civilização formada por babilônicos, sumérios, hititas, assírios e 

caldeus. Dentre estes povos, destacamos os sumérios, que construíam casas e templos decorados com 

mosaicos artísticos constituídos por desenhos geométricos. Portanto, a arte de decorar com mosaicos é 

milenar, uma vez que existiam há 4 mil anos a.C. Tais mosaicos podem ser vistos também na natureza 

e, quando construído pelo homem, tem fins decorativos.  

 

Agora, convidamos você a trabalhar como os antigos sumérios. 
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a) Nomeie cada um dos polígonos a seguir:  

 

 

 

            _________                __________                     _____________                 _____________ 

       

                  

        

  

        _________               _____________               _____________       

 

b) Calcule o perímetro de cada um. 

c) Pinte cada polígono, em anexo, com as cores indicadas respectivamente. 

d) Construa um mosaico com os polígonos. 

              e) Compare suas soluções com as de um colega e faça uma lista de semelhança e diferenças 

entre elas. 

 

2. No antigo Egito (3.200 a.C.) os medidores de terra, conhecidos como esticadores de corda, 

utilizavam a corda de nós para calcularem o comprimento dos terrenos medidos, esse comprimento é 

chamado de perímetro, ou seja, o que circunda a área. Estas medidas eram feitas para que fosse 

possível calcular a taxa de impostos que cada dono de terra pagaria ao faraó. Resolver situações-

problema através de equações não era uma prática comum entre aqueles povos, pois eles descreviam 

todos os passos em linguagem verbal. Para se chegar à linguagem simbólica que utilizamos hoje, foi 

necessário percorrer um longo caminho. 

 

 

Resolva então a seguinte situação-problema, utilizando a linguagem retórica: 

 

a 

2

a a 

a 

2

a 

a 
a 

a 

a 

 a 2a 

a 
a 

a 

2a 

a a 

Fonte: http://projetoleiah.tripod.com/resumo/locais/mesopot1.htm 
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Sabendo que um terreno retangular possui o perímetro medindo 16 m e a área da região 

interna 15 m
2 
: 

 

 

e) Escreva uma equação tomando como base o perímetro. 

f) Agora, escreva uma equação tendo por base a área da região retangular. 

g) Qual das equações é do 2º grau? Por quê? 

h) Resolva a equação do 1º grau e determine a medida dos lados desse retângulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7 – Atividade orientadora de ensino elaborada pela professora Ad 

 

 A professora Ad readequou o seu exercício cujas características iniciais 

apresentavam uma preocupação excessiva com a manipulação algébrica. Nessa atividade 

orientadora de ensino, ela abordou relações entre as figuras geométricas, explorou o conceito 

de mosaico e fez com que os alunos relacionassem álgebra e geometria. A situação problema 

de construção de mosaicos possibilitou aos alunos notarem que determinadas figuras não se 

“encaixavam” umas nas outras, então a professora explorou o conceito de perímetro e áreas ao 

trabalhar o tipo de figuras para preencherem determinados espaços no mosaico. Com essa 

atividade, a professora Ad definiu a sua aula como mágica para os alunos, porque houve uma 

   

                       x + 1 

   x + 3 

  

 

                 x + 3  
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situação desencadeadora de aprendizagem e o seu modo de ver a disciplina também mudou, 

ela atribuiu novo sentido, encarando a Matemática como responsável pela compreensão de 

movimentos. Vejamos seu relato de diário: 

 

Que momento mágico! Explicar a álgebra utilizando um contexto 

lógico-histórico foi muito gratificante! Meus alunos mudaram a 

maneira de ver a disciplina de Matemática. Agora estão mais 

interessados e participativos. Gostei muito do curso (registro da 

professora Ad). 

 

 Partindo das ideias de Lima (apud SOUSA, 2004) sobre o grego Heráclito de Efésio 

para quem no mundo - as coisas são um fluxo contínuo, uma harmonia de contrários, são e 

não são, a noite vira dia, o novo fica velho, o fogo se apaga, você nunca banha duas vezes nas 

mesmas águas de um rio - precisamos congelar os momentos para responder a certas 

perguntas. Mostramos esse movimento aos professores que se atentaram para esse fluxo 

contínuo reconhecendo que há situações em que as respostas são temporárias.  

 Tem-se no discurso a seguir a percepção do movimento presente em situações 

aparentemente imutáveis. Os professores refletiram acerca do fato de que a incerteza já revela 

movimento. Assim, transcrevemos a observação foi feita pela professora Ad quando resolveu 

uma atividade na qual deveria dizer quantas pessoas havia em sua casa naquele instante e o 

professor Al a fez refletir sobre a resposta dada, ou seja, a de que estava apenas seu esposo em 

casa:  

 

Observando o questionamento do Al é interessante porque ao mesmo 

tempo em que eu estou aqui eu não tenho certeza de quantas pessoas 

tenho em casa porque pode chegar uma visita, pode chegar alguém 

precisando de alguma coisa [...] (discurso da professora Ad).  

 

 Aos poucos, os cursistas foram percebendo que “compartilhar significado na 

profissão de professor, adquirir conhecimentos sobre os processos de ensino que possam 

favorecer a apreensão dos conhecimentos, possibilitam o desenvolvimento humano” 

(MOURA, 2000, p. 119); cada um deles foi ampliando seus conhecimentos e produzindo 

novos sentidos sobre o papel do professor no ensino. 
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Sentidos do lógico-histórico do conceito nas atividades orientadoras de ensino 

   

  Conceber o lógico-histórico na Matemática é desarticular o histórico da ideia de 

repetição ou memorização, é articular o movimento do pensar interpretativo, criativo, 

aproximando o indivíduo do objeto através do sentido da existência do conceito e do seu 

surgimento. Para isso, a vivência de atividades que considerem as etapas de desenvolvimento 

do conhecimento leva à percepção de que este teve origem na necessidade humana; sendo 

assim, é útil ao homem. E ao perceber esta necessidade do conceito, do conhecimento, cria-se 

a nas atividades orientadoras de ensino, a situação desencadeadora de aprendizagem. 

 

Episódio 2.1 Situação desencadeadora de aprendizagem 

 

 O conceito de variável historicamente construído como escrita de movimentos e 

presença dos estágios de desenvolvimento da álgebra não simbólica e simbólica esteve 

presente não apenas nas falas dos sujeitos, mas nas atividades que elaboraram. Inicialmente os 

seus exercícios se pautavam pela aplicação de fórmulas, sem qualquer preocupação com a 

atribuição de sentido, refletindo a concepção que até então possuíam sobre a álgebra, 

denominada por Fiorentini, Miorim e Miguel (1993b, p. 82) de processológica. Esses autores 

a descrevem como “um conjunto de procedimentos (técnicas, artifícios, processos e métodos) 

específicos para abordar certos tipos de problemas”, cuja finalidade se resume em aplicar uma 

sequencia padronizada de passos. Isso pode ser notado em todos os exercícios iniciais dos 

professores. Além dessa concepção distorcida da álgebra, a concepção de educação algébrica 

também se viu prejudicada. Este é o caso da professora R que, conforme podemos notar em 

sua tarefa, assumiu uma concepção de educação algébrica fundamentalista-analógica.  

 A concepção fundamentalista-analógica se baseia em recursos analógicos 

geométricos, ou seja, visuais, como esclarecem Fiorentini, Miguel e Miorim (1993b). O 

exercício de R envolveu uma álgebra aliada à geometria evidenciando a crença de que através 

dessa fusão certas identidades algébricas se tornariam mais visíveis e mais compreensíveis 

que apenas em uma abordagem lógico-simbólico. Em seu exercício também podemos notar 

que a professora justifica o: 

 

Transformismo algébrico através da utilização de leis do equilíbrio físico, 

recorrendo, para isso, a materiais ‘concretos’ como balanças, gangorras, etc., nos 

quais o ‘concreto’ tem um significado diferente do ‘concreto’ ao qual fazem apelo os 
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recursos estritamente geométrico-visuais (FIORENTINI; MIGUEL; MIORIM, 

1993b, p. 36). 

 

 

 O significado atribuído por R para o termo “concreto” de fato é o mesmo a que se 

referem os autores citados. Por exemplo, no exercício de número 1, explora a álgebra 

geométrica através de figuras geométricas que não tiveram função diferente de servir como 

referência para uma operação em que o equilíbrio da “balança” se daria se fossem atribuídos 

valores semelhantes a figuras de mesmo formato da figura referência, podendo ser qualquer 

outro objeto, pois seus formatos geométricos nada interfeririam fossem laranja, triângulos ou 

quadrados.  

  

 

          COLEGIO EA 

DISCIPLINA: Matemática 

PROFESSORA: R 

Iporá, abril de 2011. 

 

1 - Na adição abaixo, cada figura representa um número. De acordo com essa adição, responda:  

           

                 +              +                  = 180 

 

a) Qual o valor de                          +                   +                ? 

 

b) Qual o valor de                   +                +           ? 

 

 

c) Se            corresponde a 90 e                 a 30,                corresponde a que número? 

 

 

2 - O perímetro da figura a é 16 m e da figura b é 17 m. calcule a medida que falta em cada figura. 

 

 

 

                                                

                                                  

 

 

             

             

3
m

  

3
m

  

2m  

2
m

  

? 

2m  

1m  

4m  

 ?  

4
m

  

2m  

3m  
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2.  Calcule a área triangular abaixo. 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

       

 

 

                  Figura 8 – Exercício elaborado pela professora R 

 

 Conforme anunciamos, a reformulação de sua tarefa transformando-a em atividade 

orientadora de ensino não foi assumida pela professora R com a mesma qualidade apresentada 

pelos demais participantes. Essa professora teve dificuldades em frequentar com regularidade 

o curso de formação.  

 

 

 COLEGIO EA 

DISCIPLINA: Matemática 

PROFESSORA: R 

Iporá, agosto de 2011. 

1. A civilização do antigo Egito se desenvolveu as margens do rio Nilo (3200 a.C.) no nordeste do 

continente africano. Os egípcios deixaram significativas contribuições a nossa sociedade, tais 

como na Medicina, Arquitetura e Matemática. Os agrimensores eram conhecidos no antigo 

Egito como estiradores de corda. Para fazer suas demarcações, a unidade de medida eram as 

cordas com nós, sendo que as condições adversas influenciavam aos impostos a serem pagos ao 

faraó. Os estiradores de cordas faziam seus cálculos retoricamente. De maneira semelhante, 

calcule a área triangular do terreno abaixo. 
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Figura 9 – Atividade orientadora de ensino elaborada pela professora R 

  

 Tanto no exercício quanto na tentativa de elaborar a sua atividade, a professora R se 

reduz à exploração de regras algébricas e o lógico-histórico sinalizou apenas para o aspecto 

histórico.  

 Foi muito difícil para os professores fugirem da tendência da educação algébrica de 

“acreditar que o pensamento algébrico só se manifesta e desenvolve através da manipulação 

sintática da linguagem concisa e específica da álgebra” (FIORENTINI; MIGUEL; MIORIM, 

1993b, p. 36), desconsiderando que as fórmulas nada mais são que a descrição do movimento 

que, por determinado instante, foi congelado para que pudesse ser representado, gerado pela 

expressão do pensamento algébrico. 

 Os citados autores (1993b, p. 37, grifo nosso) definem como elementos 

caracterizadores do pensamento algébrico “a percepção de regularidades, a percepção de 

aspectos invariantes em contraste com outros que variam, as tentativas de expressar ou 

explicitar a estrutura de uma situação-problema e a presença do processo de generalização”. 

Pela análise das situações em que se acham presentes os elementos que caracterizam o 

pensamento algébrico, eles não são exclusivos da ciência Matemática, mas de distintas áreas 

do saber, por isto não são expressos apenas por uma forma de pensamento, esclarecem os 

autores, acrescentando que o pensamento algébrico pode ser manifestado através das 

linguagens natural, aritmética, geométrica ou de uma linguagem algébrica, estritamente 

simbólica que, na maioria das vezes, é a única conhecida pelos que exploram o conhecimento 

algébrico. 

 Concordamos com Fiorentini, Miguel e Miorim (1993b) quando sugerem que para se 

desenvolver a educação algébrica é eficaz o trabalho com situações-problema em que sejam 

exercitados os elementos que caracterizam o pensamento algébrico. 
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É esse trabalho reflexivo e analítico sobre situações-problema de naturezas diversas, 

isto é, sobre o modo como conduzimos e expressamos o nosso pensamento visando 

à resolução de tais situações, que possibilitará a construção de uma linguagem 

simbólica que seja significativa para o estudante (FIORENTINI; MIGUEL, 

MIORIM, 1993b, p. 38). 

 

 Dessa forma, ao analisar situações-problema que tenham significado, o aluno pode 

ver sentido às expressões algébricas que mecanicamente manipula. O caminho inverso pode 

ser feito também, isto é, partir das expressões algébricas e atribuir-lhes significado, como 

recomendam Fiorentini, Miguel e Miorim (1993b). Resta lembrar que não basta fabricar 

problemas com o propósito único de aplicar tais expressões. Concluem os autores indicando 

algumas sugestões para que se desenvolva o pensamento algébrico, por exemplo: explorar o 

modo como uma expressão algébrica se transforma em outra equivalente e os procedimentos 

que as legitimam garantem uma compreensão do transformismo algébrico. 

 Não apenas os nossos sujeitos pesquisados, mas em geral, conforme esclarecem 

Fiorentini, Miguel e Miorim (1992, p. 40), a maioria dos professores trabalha a álgebra “de 

forma mecânica e automatizada, dissociada de qualquer significação social e lógica, enfatizam 

simplesmente a memorização e a manipulação de regras, macetes, símbolos e expressões 

[...]”, cujo fim está em resolver equações e problemas artificiais, distantes da realidade, 

demonstrando uma postura decorrente da ausência de reflexão crítica sobre o ensino da 

álgebra. Ademais, levam à fossilização dessa disciplina “decorrente da não-percepção da 

necessidade de renovação que pudesse imprimir-lhe novas direções e novas significações” 

(FIORENTINI; MIGUEL; MIORIM, 1992, p. 40). 

 Até mesmo na visão de autores de livros didáticos, a finalidade atribuída à  álgebra 

se resumia em se chegar a uma fórmula, conforme podemos depreender das palavras de Pérez 

e Marín (1928) apud Fiorentini, Miguel e Miorim (1992, p. 43): “[...] O fim que se propõe a 

Álgebra é achar uma fórmula, e esta refere-se a um caso geral e abstrato”. Aqueles livros 

didáticos, em geral, conservavam a tradição dos textos franceses e ingleses - inspiradores das 

produções textuais no campo da álgebra no Brasil - em que se enfatizava o uso de regras e 

algoritmos (BOYER, 1974, p. 33) sem preocupação alguma com o aspecto lógico-histórico da 

álgebra, o que vem sendo refletido nos exercícios que os professores desenvolvem em suas 

salas de aula. Apresentamos o exemplo, o exercício da professora U como se segue: 
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ESCOLA ESTADUAL ET 
MATEMÁTICA 7º ANO A 

                                                          PROFESSORA: U     

Iporá, abril de 2011. 

 

Expresse matematicamente as seguintes situações: 

 

1- Um número desconhecido 

 

2- Um número desconhecido somado a 5. 

 

3- Um número desconhecido subtraído de 8. 

 

4- O quadrado de número. 

 

Figura 10 – Exercício elaborado pela professora U 

 

No exercício que a professora nos apresentou ficou claro a sua concepção de uma 

álgebra meramente simbólica, visão que mudou ao longo do curso embora em sua AOE, a 

professora não tenha nos apresentado uma atividade mais elaborada, sua produção se 

assemelhou bastante às atividades que fez durante o curso conforme pode ser visto na figura 

abaixo.  

 

ESCOLA ESTADUAL ET 

7º ANO A 

MATEMÁTICA 

PROFa: U 
Iporá, agosto de 2011. 

 

Os conhecimentos matemáticos são fruto de uma construção humana e como tal evoluem ao longo do 

tempo. Isso acontece com a álgebra. 

Fazendo uma retrospectiva sobre as etapas do desenvolvimento da álgebra, expresse nas três formas de 

linguagem (retórica, sincopada e simbólica) as seguintes situações: 

1. Um número desconhecido 

2. Um número desconhecido somado a 5. 

3. Um número desconhecido subtraído de 8. 

4. O quadrado de número. 

 

- Compare as soluções com as dos colegas. Houve diferenças? E semelhanças? Quais? 

- Qual das três formas foi mais fácil de fazer a representação? Comente. 

 

 

Figura 11 – Atividade orientadora de ensino elaborada pela professora U  
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 Comparando as duas produções de U, seu exercício inicial e sua AOE, comprovamos 

pelo seu registro no diário, que o pouco tempo disponível para participar da formação a 

impediu de desenvolver uma atividade que refletisse elementos discutidos durante o curso. 

 

Tive a dificuldade de não ter o tempo necessário para ler os textos 

todos e também para participar dos grupos de discussão. (registro da 

professora U). 

 

 Os depoimentos dos professores Al e Ad revelam o reconhecimento da importância 

de abordar a gênese do conceito, conhecimento adquirido durante a formação: 

 

[...] quando você faz uma pesquisa histórica, avalia os reflexos 

daquele conhecimento, para que ele contribuiu ao longo da história... 

Eu acho que enriquece a aula e até os alunos, você acaba 

impressionando, chamando a atenção. (discurso do professor Al) 

 

[...] sobre essa questão histórica da Matemática também, eu era 

muito limitado com relação a isso, então quando a gente vai estudar 

as coisas e tal, a gente acaba vendo que foi uma evolução e eu acho 

que isso o aluno também, você tem que fazer com que ele perceba... 

(discurso do professor Al) 

 

Eu procurei lançar um contexto histórico neste exercício porque 

quando eu apresentei a vocês no início do curso ele não tinha este 

contexto histórico aí eu pesquisei e busquei algo mais para poder 

passar aos meus alunos em sala de aula... Então nesta atividade eu 

procurei estar voltando também no histórico, lá no antigo Egito e ver 

como eram feitas essas medidas, como o homem evoluiu, a 

Matemática se evoluiu tanto para chegar numa linguagem 

simbólica... (discurso da professora Ad) 

 

 Professor Al justifica os objetivos de sua atividade e aborda a gênese do conceito 

reconhecendo a “evolução do conceito como um modo de significar para os alunos o valor 

cultural do desenvolvimento do conteúdo matemático” (MOURA, 2000, p. 116).  
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E o foco da atividade aqui é justamente esse, para ele fazer essa volta 

histórica. (discurso do professor Al) 

 

 O acompanhamento da concretização da atividade em sala de aula pode nos revelar o 

desejo dos professores de reconfigurarem o ensino tendo como objetivo a aprendizagem dos 

alunos. Os docentes queriam levar aos discentes situações que contemplassem a gênese do 

conceito a ser trabalhado, como se confirma na afirmação do professor Al: 

 

Eu acho que é nessa fase aí que você além da produção, quando você 

busca o conhecimento às vezes fazendo leituras, às vezes não é tão 

impregnado em nós, mas, por exemplo, quando você busca ele de 

forma mais concreta fazendo, produzindo da forma eu acho que pelo 

menos tentamos fazer, eu acho que aí fica muita coisa interessante e 

eu acredito que depois que nós começamos a desenvolver as 

atividades aqui e depois em nossa sala de aula eu acho que muita 

coisa que nós vimos aqui na verdade serviu de suporte no trabalho 

nosso com os alunos e assim eu estava observando a turma semana 

passada em que eu desenvolvia a atividade, até os meninos, eles dão 

mais atenção à aula, você falou que é álgebra lá todos ficam 

empolgados, então assim, isso, eu acho que é aquilo que você falou, o 

professor ele acaba direcionando o entusiasmo dos meninos para um 

determinado norte então assim, foi muito positivo lá na escola, não 

sei se você percebeu naquele dia, mas lá tem alguns alunos que eles 

são uma turma ótima, apesar de muitos alunos, a turma muito cheia, 

mas assim, acho que até eles acabam despertando e querendo 

conhecer mais e nós também. Eu penso que quando você vai dar aula 

de Matemática eu acho que determinadas áreas dentro da 

Matemática, a geometria, o espaço e forma, dizemos assim, eles são 

mais que as vezes que quando você está em sala de aula talvez na 

faculdade não tem, na maioria das vezes, você não faz uma 

abordagem histórica, ah! Onde que isso começou como que foi o 

desenvolvimento dessa área porque isso é dessa forma hoje então 

acaba que essa busca aí você a faz depois... (discurso do professor Al) 
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 A professora Ad faz reflexões sobre sua participação no curso e o reflexo deste em 

sua conduta na sala de aula. 

 

Eu gostei demais, cresci a partir deste curso, para mim foi 

gratificante estudar esse contexto lógico-histórico da álgebra, é uma 

parte que eu ainda não tinha aprofundado, e em Matemática uma 

parte que eu gosto demais de estudar, explicar, ensinar é álgebra, às 

vezes até mais que geometria. Tenho mais empolgação de explicar 

para o aluno. Então fazer este curso trabalhando com a álgebra foi 

gratificante, além de aprender a elaborar uma atividade de uma 

forma contendo um contexto que mostra para o aluno o quanto seria 

mais complicado utilizar só da retórica ou sincopada, mostrando 

também a simbólica que é bem mais simples, padronizada. Foi muito 

bom, gostei demais. 

Aquele dia que foi visitar a escola, quando conclui a aula fui para 

casa tão feliz de ver os alunos parando, observando, perguntando e 

vendo que realmente tinha um diferencial ali. E essa sala de aula a 

partir do momento em que desenvolvi a atividade lá, ela está 

diferente, ela está mais... chique! Up! Eu chego lá e até a recepção é 

diferente, então foi muito bom, eles estão mais polidos na fala. 

Eu achei interessante a sua fala com eles sobre ouvirem tudo sem 

questionarem, ouvirem tudo sem fazerem perguntas, aceitarem tudo e 

depois desse dia eles começaram a ver a Matemática com um olhar 

diferente. Com um olhar mais crítico, questionando mais, até os 

meninos que não tinham muito interesse, ficavam querendo sair fora, 

agora eles já estão perguntando também, foi gratificante... (discurso 

da professora Ad) 

 

 Ao confrontar a discurso inicial do professor L, quando começou o curso, com seu 

discurso no último encontro, temos a noção do sentido atribuído pelo professor à organização 

do seu ensino: 
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[...] Você quer chegar nas raízes. Como o cara pensou para fazer 

aquilo, como ele idealizou aquilo. Assim, não minha opinião, você 

pode me achar defasado e tal, parecendo um pensamento antigo, mas 

eu não aprendi assim na escola, atualmente o pessoal quer fazer isto, 

mas eu não sinto falta de saber, a hora que você vai fazer uma prova 

de vestibular não precisa nada disto [...] Hoje o mundo nosso de 

prova, de concurso, de vestibular não tem nada disso... O que eu acho 

assim... Ninguém consegue mudar minha cabeça, assim... Eu estudei 

na UEG, as disciplinas que falam tudo isso, eu quase não lia aqueles 

livros, até na própria disciplina da Pq eu tive muita dificuldade 

porque precisava ler muito livro, falando disso e eu acho que a teoria 

nunca deu aula para saber como é, sei lá... Você dá aula né, eu sei 

que você dá aula, claro, mas eu tenho a sensação que a teoria nunca 

deu aula e põe as coisas muito fáceis... (discurso do professor L no 

início do curso) 

 

Você mostrou outro caminho pra gente, um caminho muito bom, um 

caminho competente de ensinar, um caminho atrativo e competente e 

que dá certo. (discurso do professor L no término do curso) 

 

 Os discursos do professor L demonstram novos sentidos para da organização do 

ensino, levando em conta a inserção do lógico-histórico do conceito. Além de atribuir novos 

sentidos, apresentou indícios do reconhecimento valorativo da proposta.  

 

Avaliando ações 

 

 Analisando o experimento didático à luz do que menciona Lopes (2009, p. 187): “a 

reflexão, quando conduzida com o intuito de avaliar as ações desenvolvidas e ressignificadas 

pelo coletivo, contribui para a aprendizagem na medida em que permite a tomada de 

consciência sobre as ações” e produção de novos sentidos sobre a organização do ensino, foi o 

que pudemos constatar no grupo de professores que participou do experimento didático, tais 

como: ressignificação das trocas de saberes, compartilhamento e mediação num movimento 



127 
 

 

de tomada de consciência do papel do professor e a inserção do lógico-histórico dos conceitos 

nas atividades orientadoras de ensino. Em síntese temos:  

 

 

Quadro 5 – Unidades de análise, episódios e manifestação de sentidos do experimento 

didático. 

  

 Organizar atividades com a inserção do lógico-histórico da Matemática impeliu os 

professores a permanecer até o fim das atividades do curso de formação; assim, o motivo 

inicial que foi a curiosidade em conhecer o lógico-histórico da álgebra, se transformou em 

potencial caracterizando então o curso em atividade de aprendizagem.  

 Nessa perspectiva, relacionando o processo de aprendizagem dos professores, de sua 

apropriação dos princípios da teoria histórico-cultural ao que Vigotski (2008) concebe sobre 

aprendizagem, temos o seguinte: na zona de desenvolvimento proximal, a participação do 

outro assegura a mediação, sendo esse processo importante na consolidação das relações 

sociais e na formação da personalidade do indivíduo. Acreditamos, outrossim, que o 

compartilhamento de ações e a interação entre a pesquisadora e o grupo situam-se nesse 

patamar. A troca de saberes proporcionada pelo compartilhamento de ações, quando os 

Unidades de 

análise 
Episódios Manifestação de sentidos  

1. Um novo 

sentido para a 

organização do 

ensino 

1.1 A criação de motivos 

para a aprendizagem 
 A necessidade como motivo de estudar e adquirir 

conhecimento teórico 

1.2 O sentido de 

organização do 

ensino 

 

 Resgate do planejamento com foco em organizar o 

ensino 

 Mobilização para a elaboração do próprio material 

didático 

 Planejamento de atividades com foco em objetivos 

predeterminados 

 Reconhecimento de que há movimento e fluência 

em todas as coisas 

 

 

1.3 O compartilhamento 

conduzindo a 

reflexão crítica das 

ações  

 Socialização das propostas de ensino elaboradas 

 Apresentação de sugestões aos companheiros do 

grupo 

2. Sentidos do 

lógico-histórico 

do conceito nas 

atividades 

orientadoras de 

ensino 

2.1 Situação 

desencadeadora de 

aprendizagem  

 

 Reconhecimento da importância de abordar a 

gênese do conceito  

 Atividades orientadoras de ensino elaboradas 

contêm os nexos conceituais da álgebra 

 Atividades orientadoras de ensino elaboradas 

partem de situações-problema 
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grupos apresentavam suas atividades e davam sugestões entre si, a intervenção da 

pesquisadora fornecendo sugestões aos grupos quando elaboravam atividades orientadoras de 

ensino e a própria mediação dos colegas de curso elevaram o sentido inicial do curso aos 

participantes. As ações desenvolvidas desencadearam também o desejo de conhecer uma 

proposta de ensino com vistas a apropriar-se de um modo de ação geral que pudesse ser 

aplicado ao ensino da Matemática, gerando novas ações nos participantes do experimento 

didático. Com isso, a apropriação de novos conhecimentos e a produção de sentidos dos 

princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra  ao longo do curso e a constituição 

de ações de qualidade nova configuram o nível da zona de desenvolvimento potencial e o 

conhecimento se torna real, confirma Lopes (2009, p. 188):  

 

O movimento de aprendizagem, pela apropriação de novos conhecimentos em 

desenvolvimento, constitui o nível de desenvolvimento potencial, e quando essa 

dinâmica se completa, pela constituição de novas ações, com novas qualidades, o 

ciclo completa-se e o conhecimento alcança um nível real. 

 

 A seguir apresentamos um fluxograma que sintetiza os caminhos da produção de 

sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por professores de 

Matemática em atividade de ensino revelando novas qualidades no agir dos professores 

participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Fluxo que revela o modo da produção de sentidos dos princípios da proposta 

didática lógico-histórica da álgebra pelos professores participantes do experimento didático. 

                  (Fonte: Adaptado de LOPES, 2009, p. 188) 

 

ZONA DE DESENVOLVIMENTO 

PROXIMAL 
O compartilhamento de ações, a interação 

entre a pesquisadora e o grupo, a troca de 
saberes, a intervenção da pesquisadora, a 

mediação dos colegas 

 

DESENVOLVIMENTO 

 POTENCIAL 

 

Apropriação de novos 

conhecimentos/ produção 

de sentidos dos princípios 

da proposta lógico-

histórica. 

DESENVOLVIMENTO 

REAL 

 

Reconfiguram-se as 

ações, desencadeia-se 

uma qualidade nova no 

agir docente 
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  Concluído o curso, notamos que o movimento referente ao lógico-histórico do 

conteúdo algébrico é capaz de provocar mudanças qualitativas no aprender e no ensinar. Esse 

modo de organização do ensino é mais significativo principalmente quando o 

compartilhamento de ações, a colaboração e o coletivo se fazem presentes pautados pela 

teoria histórico-cultural.  

Acreditamos ter promovido uma mudança qualitativa que desencadeou a reflexão 

acerca dos conhecimentos universais produzidos pela humanidade. As discussões relativas à 

álgebra levaram os sujeitos a atuações diferentes porque no curso estiveram presentes ações 

intencionais que provocaram o desdobramento de qualidades novas no agir docente geradas 

pela produção de sentidos. Os professores compreenderam a importância da proposta e deram 

sinais de que querem dar continuidade a ela já que fez sentido para eles; reconheceram 

também que a proposta em questão pode ser aplicável tanto ao conteúdo algébrico quanto ao 

geométrico, ao numérico e outros. 
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Na fluência do fazer-se  

 

 

“Tomar a formação do professor como objeto de 

pesquisa é buscar o entendimento do fenômeno 

‘formação’. É compreender algo que não está dado, não 

está posto. Tomar a pesquisa como atividade é buscar 

instrumentos que permitam satisfazer a uma 

necessidade: apreender o movimento que leva o 

profissional professor de uma qualidade a outra. Trata-

se de identificar qualidades que possam ser indicativas 

do fenômeno e que nos permitam compreender o modo 

de formar-se professor”. (MOURA, 2000, p. 48) 

 

Investigamos neste trabalho a produção de sentidos dos princípios da proposta 

didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática em atividade de ensino 

Para tanto, propusemos como metodologia um curso que se constituiu de um experimento 

didático.  

 A conclusão a que chegamos vai além da sensação de ter contribuído com aquele 

grupo na aquisição de conhecimentos que transformaram o olhar dos participantes ante a 

elaboração de atividades relacionadas à Matemática. Eles notaram que as situações devem 

implicar uma organização que ultrapasse a aplicação de fórmulas, o que perpassa a inserção 

de situação desencadeadora de aprendizagem; ao buscar resolver uma situação-problema o 

sujeito se envolve com a necessidade do conceito. Nesta reflexão analisamos também o nosso 

desenvolvimento como pesquisadora, percebendo novas qualidades em nosso modo de agir. 

Em coletividade com nossos pares estivemos em atividade, e eles encontraram em nós 

mediação e parceria necessárias a mudanças em suas formas de agir. Foi um movimento que 

envolveu a interdependência entre os conhecimentos adquiridos durante o curso e a sua 

representação nas atividades orientadoras de ensino elaboradas.  

  Acontecimentos inesperados surgiram durante a pesquisa. Um dos nossos maiores 

empecilhos consistiu na dificuldade em definir um dia que possibilitasse a participação de 

todos os membros do grupo. Isso acabou ocasionando uma série de remarcações das datas dos 

encontros. Entretanto, essa situação não impediu que o grupo participante dos trabalhos 

conosco desde o início e continuasse até o fim.    

 Estivemos em atividade agindo intencionalmente de forma planejada e guiada por 

objetivos, ou seja, tendo motivos. Estivemos em atividade de ensino quando compartilhamos 

saberes, quando intentamos difundir o conteúdo construído historicamente para que o sujeito 

se apropriasse dele de uma forma consciente e desenvolvesse o seu conhecimento. Na 
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condição de pesquisadora, propusemos que os professores estivessem em atividade de ensino, 

quando tiveram a oportunidade da vivência no coletivo, do compartilhamento em movimento 

formativo. 

  Para que essas características fossem efetivadas foi necessário organizar um modo 

que permitisse a interação entre os envolvidos, a negociação de significados, o diálogo, sendo 

bem delimitas os conteúdos e instrumentos de ensino. Desse modo, oportunizamos que a 

atividade de ensino passasse a nortear a dinâmica do experimento didático. Com isso, os 

cursistas puderam vivenciar a elaboração de atividades orientadoras de ensino que se 

aproximaram da concepção de AOE defendida por Moura (1996). 

 Na tentativa de buscar meios para resolver os problemas comuns do ensino da 

Matemática, o grupo constituiu-se e foi ganhando intimidade à medida que os componentes 

percebiam no outro a legitimação de seus anseios. Assim, as primeiras mudanças foram 

acontecendo. Da participação em atender a uma necessidade da pesquisadora, os sujeitos 

foram reconhecendo naquele grupo a oportunidade de compreender a complexidade do ato de 

ensinar e partilhavam problemas comuns.  

 As atividades que os professores fizeram durante o curso exigiam que se 

organizassem coletivamente, que negociassem e partilhassem conhecimentos, significados, 

reconfigurando seus modos de agir, antes individual, depois coletivo. Essa ação impregnou no 

grupo novos modos de organizar o ensino, desencadeando qualidades novas no agir de forma 

não isolada. Mobilizados na elaboração de suas AOE, pesquisar imprimiu-lhes novos 

sentidos, conhecimentos novos, aprendizagens novas, desenvolvimento. 

Nas transcrições, ao apreender os dados, selecionamos situações e episódios que 

demonstraram o que ocorreu, explicando processualmente o fenômeno ao invés de descrevê-

lo apenas. Buscamos compreender o conhecimento “inerte”, observando ações, analisando os 

professores em seus lugares de atuação, pudemos responder a questão norteadora desta 

pesquisa: Quais as evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática 

lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática em atividade de ensino? 

 Durante o curso nos apropriamos de conhecimentos com uma qualidade nova, pois 

articulamos a teoria e a prática. Assim como Moretti (2007, p. 100), assumimos a atividade de 

ensino como processual e não produto, pelos motivos que a autora discorre: “O professor, 

movido pela sua necessidade, encontra-se em atividade de ensino antes, durante e depois de 

seu encontro com os alunos na sala de aula”. 

 As evidências que descrevemos ao longo do último capítulo revelaram o fenômeno 

investigado. No caminhar das etapas do trabalho notamos que alguns sujeitos, como Ad, Al e 
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L apresentaram qualidades diferentes, manifestando que o curso lhes imprimiu agir diferente e 

produção de sentidos à sua organização de ensino. Assim sendo, incorporaram um novo jeito 

de agir, numa organização que necessitou a parceria entre os envolvidos e, consequentemente 

colocou em jogo os conhecimentos de cada um no compartilhamento e na negociação de 

significados, elevando-os a mais elaborados. 

 A ação intencional foi notada com mais enfoque nas atividades orientadoras de 

ensino elaboradas pelos professores. Nelas o predomínio da evolução histórica do conceito se 

fez além da mera contação de histórias, foi desencadeada pela necessidade do conceito, 

revelando a tomada de consciência de que a escolha de instrumentos e o planejamento são 

determinantes para o desenvolvimento dos alunos. Ao tornarem pública a atividade elaborada, 

tiveram a oportunidade de serem avaliados pelos colegas, legitimando assim o 

compartilhamento defendido ao longo do curso.  

 No grupo, as ideias discutidas foram incorporadas de novos sentidos, do que cada um 

carregava de bagagem cultural, de experiências. E quando viam sentido no que estavam 

fazendo se sentiam movidos a aprender. 

Quanto a nós, na condição de pesquisadora, fomos movimentados pela necessidade 

de adquirir conhecimentos; isto tem nos levado a compreender a historicidade do 

conhecimento como inacabado e passível de mudança tendo em vista que podemos contribuir 

com tal conhecimento, inserindo nossas objetivações. 

Constatamos o papel significativo que tivemos na vida profissional de cada 

participante da pesquisa. Nesse sentido, tivemos a oportunidade de notar que nossas 

intervenções e a forma como mediamos o experimento didático possibilitaram o 

desenvolvimento teórico daqueles professores, o que se concretizou quando, em suas 

atividades, eles tentaram se apropriar das ideias relacionadas a uma visão lógico-histórica da 

Matemática e produzir sentidos para o que faziam, ou seja, organizar o ensino para o 

desenvolvimento dos sujeitos. Alguns um pouco mais, outros mais timidamente utilizavam 

elementos de nossas discussões teóricas quando da inserção de uma situação desencadeadora 

de aprendizagem, em situações como: nas atividades orientadoras de ensino elaboradas, na 

escolha de instrumentos adequados, na organização de ações intencionais com o fim 

específico de levar ao desenvolvimento os sujeitos envolvidos - os alunos. Com isso, os 

professores reconheceram o outro na organização de situações desencadeadoras de 

aprendizagem. 

Os docentes compartilharam o que foi planejado, expressando que o 

compartilhamento é um elemento importante e necessário na organização do ensino que visa à 
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aprendizagem do aluno. Compartilhar é uma ação necessária para levar ao desenvolvimento 

psíquico (VIGOTSKI, 2008). Por meio das relações interpsíquicas, ou seja, do indivíduo com 

o outro, desencadeiam-se as relações intrapsíquicas, do indivíduo consigo mesmo, num 

caminho que pode ser caracterizado como percorrido do social ao individual. Por isso, as 

interações sociais são tão importantes, desenvolvem as funções psicológicas superiores, o 

pensamento e são o modo de superação da alienação do ser humano, de transformação. 

 A alienação se dá tanto pela falta de acesso aos bens produzidos historicamente 

quanto pela ruptura entre o sentido e o significado daquilo que é a atividade docente. Ao 

transmitir e reproduzir sem criticidade nega-se ao outro a oportunidade da criação. Deixar de 

ser alienado é buscar sentido naquilo que está sendo feito ou construído. 

Isso vai muito além de apenas ter competência, porque competência é agir de um 

modo adequado, ao passo que desenvolver pensamento envolve fazer crítica, criar sobre 

aquilo que está posto e não apenas agir ou reproduzir. No entanto, se o professor só oferece 

condições de o indivíduo atuar, só mostrando ou utilizando um tipo de ferramenta, um mesmo 

instrumento, quando a situação exigir outra ferramenta que não seja a que ele conhece, 

possivelmente irá desistir. Daí, mesmo que não se consiga mudar o sujeito, transformá-lo, 

pode-se despertá-lo a buscar uma qualidade nova no agir. Conforme Cedro, em discussões no 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Atividade Matemática - GEPAM, se o conhecimento 

matemático só é visto como produto acabado sem chance de transformação, o indivíduo não o 

verá como algo produzido por nós mesmos. 

 Desenvolver este trabalho nos possibilitou pensar a sala de aula como espaço em que 

as pessoas podem ter a troca, a vivência e a oportunidade de contribuir, de apropriarem do 

conhecimento matemático de modo que ele não se limite à sala de aula. Faz-se indispensável 

que esse saber garanta ao aluno a condição de olhar para a vida e poder usufruir desse 

conhecimento enxergando as situações como passíveis de mudança. Temos realmente 

pensado sobre o porquê se faz de um jeito e não de outro. 

 Compreendemos que, embora finalizado este trabalho, nossa contribuição na 

formação de professores continuará existindo, pois sentimos que esta é a nossa atividade 

principal e por ela somos responsáveis; sentimo-nos úteis na mediação de propostas que 

levem contribuições à aprendizagem direta dos alunos nas escolas. Esperamos que este 

trabalho ofereça sugestões metodológicas e reflexivas na formação de professores de 

Matemática para que possam superar a racionalidade técnica que ainda se submetem e se 

enxergarem como sujeitos autônomos e produtores de conhecimento. 
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 Por fim, reconhecemos que existem tantos professores como Al, Ad, L, R e U, os 

quais travam uma batalha silenciosa contra a estrutura escolar opressora e excludente, mas 

não esmorecem, transformam o que poderia ser um lamento em luta constante, contornando 

os obstáculos gerados pela insegurança de um ambiente complexo em que é necessário saber 

que há limites e até onde se pode atuar. Deixamos então o alerta aos órgãos públicos para que 

criem condições em que os professores possam estudar continuamente, pois o motivo de não 

conseguirmos atingir um número maior de professores da rede pública foi justificada pela 

escassez de tempo, visto que a maioria deles se ocupava em ministrar uma carga horária 

desumana de sessenta horas semanais. Concluímos este trabalho com a sensação do dever não 

totalmente cumprido, desejando que tenhamos uma oportunidade futura de, juntamente com 

os participantes desta pesquisa e aos demais que por motivos justificados, não participaram, 

elaborarmos atividades orientadoras de ensino não apenas de álgebra, mas dos demais campos 

matemáticos. Enfim, é o que esperamos conseguir em um futuro não muito distante. 
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APÊNDICE A: Ficha de inscrição ao curso de formação sobre 

atividades orientadoras de ensino de álgebra em uma perspectiva 

lógico-histórica 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES ORIENTADORAS DE ENSINO DE 

ÁLGEBRA EM UMA PERSPECTIVA LÓGICO-HISTÓRICA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Público alvo: Professores de Matemática da segunda fase do Ensino Fundamental das redes 

públicas de ensino de Iporá – Goiás 

Objetivo: Discutir, desenvolver e elaborar Atividades Orientadoras de Ensino de Álgebra em 

uma perspectiva lógico-histórica. 

Local: Colégio Engemed, Avenida Pernambuco, n. 721, Centro. 

Período: de 09 de abril a 25 de junho de 2011, de 14 às 17 horas nos sábados dos meses de: 

Abril: 09, 16 Maio: 27 Junho: 16 Julho: 01 Agosto: 05, 20 

Professor (a):________________________________________________________________ 

Escola:_____________________________________________________________________ 

Anos em que ministra aulas no Ensino Fundamental:_________________________________ 

CPF:_________________________RG:_____________________Org.emissor:___________ 

 

Declaro que tenho conhecimento do teor do Projeto de Pesquisa intitulado: Evidências da 

produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica da álgebra por 

professores de Matemática em atividade de ensino, proposto por Núbia Cristina dos Santos 

Lemes, sob orientação do professor Dr. Wellington Lima Cedro do Mestrado em Educação 

em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás e concedo a permissão para 

registros em áudio e vídeo dos momentos de minha participação no curso, para fins 

acadêmico-científicos da pesquisadora. 

                                                __________________________________________________ 

Assinatura do (a) professor (a)  
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APÊNDICE B: Questões para estudo dirigido do texto:  

O Conteúdo Matemático das Atividades de Ensino (CEDRO, 2004, p.61-82) 

 

1. Entre os vários procedimentos para se estabelecer uma contagem, um dos principais é 

a ideia de correspondência. Como ela era feita pelos povos orientais? 

2. Contar é uma propriedade humana que exige três condições psicológicas para que haja 

compreensão. Quais são elas? 

3. Quando e onde foram encontrados os primeiros registos de algarismos? 

4. Quais as características dos sistemas numéricos das civilizações egípcias, cretense, 

hitita, asteca, grega, romana, babilônia, chinesa, maia e hindu? 

5. De que forma a escrita numeral criada pelos hindus chegou ao Ocidente? 

6. O sistema de numeração criado pelos hindus e disseminado pelos árabes conseguiu 

reunir fenômenos específicos da história dos números. Quais são eles? 

7. Por que o número é considerado um instrumento cultural e que caminhos ele abriu? 

8. Como Cedro (2004) define álgebra? 

9. Em que consiste o Método da Falsa Posição utilizado pelos egípcios na resolução de 

equações lineares? 

10. Como Diofanto contribuiu para a evolução da álgebra? 
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APÊNDICE C: Atividades orientadoras de ensino de álgebra 

trabalhadas no curso de formação  

ATIVIDADES ORIENTADORAS DE ENSINO DE ÁLGEBRA 

Atividade 1: (LIMA apud LANNER DE MOURA e SOUSA, 2004): Refletindo sobre a metafísica  

Responda individualmente e depois discuta com o seu grupo:  

a) Quantas pessoas estão agora em sua casa?  

b) Você é o mesmo de um ano atrás?  

c) De um mês atrás?  

d) De uma semana atrás?  

e) De um segundo atrás? Por quê?  

f) O mundo é o mesmo enquanto eu falo a palavra “mundo”? Por quê?  

g) O prédio da escola permanece o mesmo depois que eu vou embora para a casa? Por 

quê?  

h) Olho uma pedra; fecho os olhos e vejo novamente a pedra? É a mesma? Por quê?  

i) A metafísica é uma ideia correta? Por quê?  

j) Há como romper com o pensamento metafísico? Explique.  

 

Atividade 2: (LANNER DE MOURA e SOUSA, 2004): A ideia de fluência  

 

Debata e interprete as seguintes ideias de Heráclito:  

1) "O fogo vive a morte do ar e o ar vive a morte do fogo; a água vive a morte da terra e a 

terra vive a morte da água".  

2) "Tu não podes descer duas vezes ao mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti".  

3) "As coisas, ao mesmo tempo, são e não são elas próprias; nós mesmos somos e não 

somos".  

4) "A luta é o pai de todas as coisas e o rei de todas as coisas; de alguns fez deuses, de alguns 

homens; de alguns escravos; de outros homens livres".  

 

Atividade 3: (adaptado de LANNER DE MOURA e SOUSA, 2004): Pensando o número 

sem o numeral 

É possível pensar o número sem o numeral? Vamos julgar individualmente quais das 

frases abaixo indicam movimentos numéricos e quais não: 

a) Viajaram no meu carro cinco pessoas.  

b) Alguns alunos chegaram atrasados.  



144 
 

 

c) Metade dos alunos faltou a aula.  

d) A população de Iporá é pequena.  

e) Naquele ônibus cabem dois times completos de futebol.  

f) Paulo tem trinta e sete anos.  

g) Carol tem a metade da idade de sua mãe.  

h) São dezesseis horas.  

Em grupo analisar as respostas de cada um e escolher aquela que considera certa. 

Discutiremos no coletivo as soluções. 

 

Atividade 4: número manual 

Responda (adaptado de LANNER DE MOURA e SOUSA, 2004): 

Você já ouviu falar de número manual? O que significa pensar numericamente a partir do 

número manual? 

 

Atividade 5: Vamos discutir sobre a variação quantitativa (LANNER DE MOURA e 

SOUSA, 2004): 

1) Qual a sua idade?  

2) Quantas pessoas podem ser transportadas num Fusca?  

3) Quantas pessoas estão em sua casa agora?  

4) Quantos alunos há na sua classe?  

5) Que horas são?  

6) Qual o preço de um pãozinho? 

7) Quantos são os jogadores de um time de futebol?  

 

Pensando sobre campo de variação 

Atividade 6 (LANNER DE MOURA e SOUSA, 2004): 

Vamos discutir os campos de variação das sentenças abaixo, indicando os seus limites 

máximo, mínimo e o número que responde à situação numérica dada:  

1) A idade de Marcos daqui à sete anos.  

2) A idade de Ângela há doze anos atrás.  

3) O dobro do dinheiro que trago no bolso.  

4) Será que o elevador está com excesso de pessoas ou com um número de pessoas abaixo do 

seu limite?  

5) A altura de Daniel.  
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Atividade 7: 

A civilização do antigo Egito se desenvolveu às 

margens do rio Nilo (3200 a.C.) no nordeste do 

continente africano. Deixou significativas 

contribuições à nossa sociedade, tanto na 

Medicina, na Escrita, Arquitetura, quanto na 

Matemática. E principalmente nesta última 

ciência, notadamente reconhecemos a 

importância das descobertas egípcias para a sua 

evolução.  

À época das enchentes do rio Nilo, as terras 

eram inundadas e novas demarcações eram 

feitas.  

 

O fato era que os medidores de terra, conhecidos como estiradores de corda - a corda de nós 

era o instrumento que utilizavam nas medições - se deparavam com situações inusitadas em 

que a natureza de suas respostas influenciava as cobranças dos impostos aos camponeses para 

a garantia do sustento do faraó. Ocorreu, porém que um estirador de corda, ao medir um 

terreno, deixou registrado ao camponês a partir da soma e da diferença entre as duas 

dimensões retangulares da terra, registros para o camponês encontrar os comprimentos do 

terreno a fim de que pagasse corretamente o imposto. Descreva-os: 

Compare as respostas individual, em grupo e em classe com a solução criada pelos egípcios:  

a) Quais os pontos comuns?  

b) Quais as diferenças?  

c) Porque os egípcios precisaram criar a linguagem dos números desconhecidos?  

d) Porque foi escolhida uma palavra e não um numeral (ou outro símbolo qualquer) para 

escrever o número desconhecido?  

 

Atividade 8:  

 

Os egípcios foram um dos primeiros povos a sentir a necessidade da representação numérica. 

Analisemos a seguinte situação. 
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A religião egípcia é caracterizada por mitos e crenças. Um dos deuses em que acreditavam era 

o Deus Anúbis, o Deus dos mortos. Na imagem acima é o que está abaixado e tem a cabeça de 

chacal. Diz a lenda que Anúbis era considerado o juiz dos mortos. Era ele quem avaliava o 

grau de virtude de um defunto. Arrancava-lhe o coração, colocava em um prato de um lado da 

balança e no outro, um objeto que representava a verdade. Se a balança se equilibrasse, o 

indivíduo dono do coração tivera sido virtuoso em sua vida. Esta história é um tanto macabra 

se imaginarmos que com o coração fora do peito de nada adiantaria seu dono ter sido ou não 

íntegro. Já teria morrido mesmo! Mas a crença na vida pós-morte levavam-nos a cuidados 

com os defuntos, para que pudessem ter no além túmulo, paz e tranquilidade. 

Então, caso a balança pendesse mais para o lado do coração, consequentemente não haveria o 

equilíbrio devido aos pecados de seu dono, que indigno de ser bem recebido no além túmulo, 

teria uma vida de escuridão, seria consumido por um terrível monstro, devorador de defuntos. 

Ocorreu, porém uma situação inusitada ao grande Deus Anúbis. Falecera um sujeito por nome 

Imor O’Tal e seu coração, coitado, levou quase ao chão o prato da balança. E como todo réu 

tem uma chance de defesa, a ele foi dada a oportunidade de confrontar com seu próprio 

coração e convencê-lo a ficar leve, livrando o infeliz do fim anunciado.  Eis o discurso: 

 – Dei-te toda minha vida, a sexta parte na infância; um décimo na adolescência, transcorridos 

sessenta e sete terços de anos, mais um nono de minha existência passados em juventude, e 

por fim um quarto de minha história que se findou na busca de manter sã este coração... 

Agora te suplico a salvação por tantos anos de afeição... 
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Como é possível saber a idade do dono do coração para saber de fato se ele tinha vivido 

muitos anos e desta forma o coração se sentir “comovido” pelos anos de cuidados de seu dono 

e consequentemente se tornar leve? 

 

Pensando sobre a variável-palavra  

Atividade 9 (adaptado de LANNER DE MOURA e SOUSA, 2004):  

1) Passe para a linguagem matemática através de palavras utilizando a variável-palavra 

(linguagem retórica):  

a) O dobro de pessoas da cidade de Diorama. 

b) A quinta parte de um número acrescido de três.  

c) A quinta parte de um número acrescida de três. 

d) O triplo de um número mais um.  

e) Dez subtraído de um número.  

f) Um número diminuído de seis.  

g) O quadrado de um número menos dois. 

 

Pensando sobre a variável-palavra 

Atividade 10 (adaptado de GOIÁS, 2001, p. 41): Pensando sobre a variável-palavra. 

Livros datados do século XII registram brincadeiras em que uma pessoa diz um número e 

outra dá uma resposta a ela e a partir da resposta dada, a que disse o primeiro número tenta 

descobrir como foi gerada a resposta, como na situação a seguir. 

Descubra a regra - A partir dos números ditos, escreva uma frase para encontrar o número 

respondido: 

 

a) Número dito                           2          3          5         10         11 

Número respondido                0          1          3          8           9 

  

b) Número dito                           1          3          6         10         11 

Número respondido                2          8         17        29         32 

 

 

c) Número dito                           2          -10          6         10         8 

Número respondido                1           -5           3          5          4 
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d) Número dito                           2          -1          6         11         5 

Número respondido                7           1         15        25         13  

 

Pensemos agora: você teria uma proposta para escrever matematicamente o número 

respondido na atividade acima? É mais rápido escrever do seu jeito ou da forma que o 

exercício propõe? Justifique. 

 

Atividade 11: variável-figura/álgebra geométrica:  

Represente na linguagem figurada as situações abaixo, lembre-se que você não pode usar nem 

palavras, nem símbolos numéricos: 

a) um número mais cinco 

b) um número menos três 

c) o antecessor de um número 

d) três números consecutivos 

 

Pensando sobre a variável-letra 

Atividade 12: Pensando em números: a “sincopação” de Diofanto 

Utilize a linguagem criada por Diofanto para representar: 

a) um número qualquer 

b) o quadrado de um número 

c) Três menos dois 

d) o cubo de um número 

 

Atividade 13 

Álgebra simbólica: a variável-letra (Viète): expressão algébrica, variável, linguagem 

matemática  

13.1. Escreva uma expressão que responda às seguintes perguntas, na linguagem de Viète: 

a) Carol tem 15 anos.  Que idade ela 

 Terá daqui a 5 anos? 

 Terá daqui a t anos? 

 Tinha há 10 anos? 

 Tinha há z anos? 
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b) Há 12 pessoas em nossa sala. Quantas pessoas haverá na sala se 

 Tiverem 3 vezes essa quantidade de pessoas? 

 Tiverem p vezes essa quantidade de pessoas? 

 Chegarem p vezes essa quantidade de pessoas? 

 O número atual de pessoas for dividido por 4? 

 O número atual de pessoas for dividido por n? 

 Se multiplicarmos o número atual de pessoas por s? 

 

13.2. Pense em um número. Acrescente três unidades e multiplique o resultado por dois. 

Agora diminua o dobro do número pensado. O resultado é 6. Pense em outro número e siga as 

mesmas instruções.  O resultado também é 6. Como você pode explicar isso? 

 

Atividade 14: álgebra simbólica 

 

Existem desafios que envolvem a construção de figuras utilizando palitos. Suponha que você 

deva construir as figuras abaixo em que um palito é usado para cada lado da figura, represente 

então o número de palitos utilizados em cada construção. 

 

a) um triângulo 

  

          

 

b) dois triângulos 

 

 

 

 

c) três triângulos 

 

 

 

d) quatro triângulos 
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e) um número de triângulos qualquer 

 

 

                                                               . . . 

 

 

f) um quadrado 

 

 

 

 

g) dois quadrados 

 

 

 

 

h) três quadrados 

 

 

 

 

i) um número de quadrados qualquer 

 

.  

                                                                      . . . . 

 

 

Atividade 15: Expressões algébricas 2: expressão algébrica, variável, linguagem 

matemática. 
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As figuras abaixo são compostas pelos seguintes retângulos de lados nomeados por p e c.  

 

    c     c                      c 

 

          c                                     p                             p 

 

                                                                            

                                                                                           p 

a) Indique uma expressão algébrica que represente a área de cada uma das composições: 

                                                                                                

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 
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b) Escreva uma expressão que represente a reunião das áreas das duas figuras. 

c) Escreva uma expressão que represente a diferença entre as áreas das duas figuras. 
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APÊNDICE D: Roteiro de entrevista realizada com os 

participantes do curso de formação 

Roteiro de entrevista para a análise da história de vida do professor participante 

do curso de formação sobre elaboração de atividades orientadoras de ensino de álgebra 

em uma perspectiva lógico-histórica 

Prezados (as), esta entrevista é um instrumento de pesquisa a ser aplicado a 

professores das escolas públicas do município de Iporá que participaram do curso de 

formação sobre a elaboração de atividades orientadoras de Ensino de álgebra em uma 

perspectiva lógico-histórica. Esta entrevista compõe os instrumentos de coleta de dados da 

Dissertação que tem como tema a formação continuada de professores. Gostaríamos de 

reforçar a importância da sua contribuição para sua execução. Sua identidade será mantida 

sob sigilo e os dados coletados serão utilizados somente para fins de análise deste trabalho. 

Mestranda: Núbia Cristina dos Santos Lemes 

Professor orientador: Dr. Wellington Lima Cedro 

O Entrevistado deverá comentar sobre: 

 Vida escolar  

 Relação com os professores 

 Professor que seja lembrado por um motivo especial 

 Experiências que o marcaram como aluno 

 A formação acadêmica 

 A escolha do curso superior 

 Fatores que pesaram no momento dessa decisão 

 Experiências que repercutem sobre a sua visão de ensinar 

 Relação com a Matemática 

 Relação com os alunos 

 Visão da relação ensino-aprendizagem 

 Organização do ensino 

 Tipos de atividades utilizadas 

 Planejamento das aulas 

 Metodologias de ensino 

 Perspectiva atual sobre a profissão 

 Relação entre a vida social e profissional e Situações que o/a mantém no ensino. 


