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RESUMO 

Bruno Silva SILVESTRE. Os motivos que sustentam escolhas dos futuros professores para organização 

do ensino de matemática na formação inicial. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022. 

 
A pesquisa insere-se na temática da formação inicial de professores de matemática, considerando o 

processo de escolhas e tomada de decisões na organização do ensino. Apresenta-se com o objetivo de 

compreender os motivos (e sentidos) relacionados ao processo de escolhas e tomada de decisões sobre 

os aspectos metodológicos inerentes à organização do ensino de matemática nas vivências oportunizadas 

na formação inicial. Para alcançar tal objetivo, partiu-se do entendimento que pensar o problema da 

organização do ensino implica compreender os motivos geradores de sentido que possibilitam as 

escolhas que o determinam. Nessa perspectiva, conexo ao objetivo, procurou-se responder à questão: no 

contexto do curso de licenciatura em matemática, quais são os motivos (e sentidos) que sustentam as 

escolhas dos futuros professores para organização do ensino? Ressaltando os motivos e sentidos 

atribuídos pelos sujeitos em formação inicial, a pesquisa é fundamentada nos aspectos didáticos e 

pedagógicos da Teoria Histórico-Cultural. Dentro desse contexto, são abordados conceitos relevantes 

aos quais se destacam: Teoria da Atividade, Atividade Pedagógica, processo de humanização, 

organização do ensino na perspectiva da Atividade Orientadora de Ensino, aspectos constituintes da 

docência, Atividade de Estudo na formação inicial de professores de matemática e processos de escolhas 

e tomada de decisões. A metodologia desenvolve-se por meio de uma intervenção pedagógica formativa 

com sujeitos do curso de licenciatura em matemática de um Centro Universitário privado da cidade de 

Aparecida de Goiânia-Goiás. Os participantes da pesquisa foram dois estudantes do curso de licenciatura 

em matemática. A produção de dados ocorreu por meio das disciplinas de Estágio Supervisionado e 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática, realizada no ano de dois mil e 

dezenove e, também, durante os momentos de orientação do trabalho de conclusão de curso, 

materializado por meio de artigo e memorial. Dos instrumentos que oportunizaram a produção de dados, 

constam: gravações audiovisuais e registros escritos de diversas produções desenvolvidas na disciplina 

de Fundamentos, portifólio dos Estágios, gravações dos momentos de orientação coletiva do trabalho 

final de curso, memorial e entrevista. Os dados foram analisados na perspectiva da proposta vigotskiana, 

apresentados por meio de unidade de análise, episódios, cenas e flashes. Os resultados são demonstrados 

em uma tríade de elementos que sustentam o processo de escolha e tomada de decisões na organização 

do ensino de matemática, ressaltando: a) evidência nas orientações teórico-metodológicas, bem como a 

consciência que os sujeitos sinalizam sobre  processos que permeiam a organização do ensino levando 

em consideração os conhecimentos específicos e pedagógicos; b) as vivências e experiências dos 

sujeitos e nas c) necessidades, motivos, interesses e intenções ao organizar o ensino, motivos estes que 

se caracterizam em dois: motivos-estímulos e motivos geradores de sentido. O primeiro relacionado aos 

motivos propulsores, que direcionam a atividade em si, e o segundo demonstrando os sentidos capazes 

de superar a individualidade, estimulados pela visão universal do trabalho do professor em desenvolver 

sua atividade de forma humanizadora para a transformação dos futuros sujeitos. 

 

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores; Motivos; Professor de Matemática; Escolhas e 

Decisões na Organização do Ensino; Teoria Histórico-Cultural. 
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ABSTRACT 

 
Bruno Silva SILVESTRE. The motives that underpin future teachers’ choices for organizing 

mathematics teaching in initial training. Thesis (doctoral). Programa de Pós-Graduação em Educação 

em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022. 

 

The research is part of the theme of initial training of mathematics teachers, considering the process of 

choices and decision-making in the organization of teaching. It is presented with the objective of 

understanding the motives (and meanings) related to the process of choices and decision-making about 

the methodological aspects inherent to the organization of mathematics teaching in the experiences 

provided in initial training. To achieve this goal, we started from the understanding that thinking about 

the problem of the organization of teaching implies understanding the meaning-generating motives that 

enable the choices that determine it. In this perspective, related to the objective, we tried to answer the 

question: in the context of the undergraduate course in mathematics, what are the motives (and 

meanings) that support the choices of future teachers for the organization of teaching? Highlighting the 

motives and meanings attributed by the subjects in initial formation, the research is based on the didactic 

and pedagogical aspects of the Cultural-Historical Theory. Within this context, relevant concepts are 

addressed, such as: Activity Theory, Pedagogical Activity, humanization process, organization of 

teaching from the perspective of Teaching Guiding Activity, constituent aspects of teaching, Study 

Activity in the initial training of mathematics teachers and processes of choices and decision making. 

The methodology is developed through a formative pedagogical intervention with subjects of the 

undergraduate course in mathematics of a private University Center in the city of Aparecida de Goiânia-

Goiás. The participants of the research were two students of the undergraduate course in mathematics. 

The production of data occurred through the disciplines of Supervised Internship and Theoretical and 

Methodological Foundations of Mathematics Teaching, held in the year two thousand and nineteen and, 

also, during the orientation of the course conclusion work, materialized by means of an article and a 

memorial. The instruments that allowed the production of data were: audiovisual recordings and written 

records of several productions developed in the course of Foundations, portfolio of the Internships, 

recordings of the collective orientation of the final course work, memorial and interview. The data were 

analyzed from the perspective of the Vygotskian proposal, presented by means of units of analysis, 

episodes, scenes, and flashes. The results are shown in a triad of elements that support the process of 

choice and decision-making in the organization of mathematics teaching, highlighting: a) evidence in 

the theoretical and methodological orientations, as well as the awareness that subjects signal about 

processes that permeate the organization of teaching taking into account the specific and pedagogical 

knowledge; b) the experiences of subjects and c) needs, motives, interests and intentions when 

organizing the teaching, motives that are characterized in two: motives-stimuli and motives that generate 

meaning. The first is related to the propulsive motives, which direct the activity itself, and the second 

demonstrates the senses capable of overcoming individuality, stimulated by the universal vision of the 

teacher's work in developing his/her activity in a humanizing way for the transformation of future 

subjects. 

 

Keywords: Initial Teacher Education; Motives; Mathematics Teacher; Choices and Decisions in the 

Organization of  Teaching; Cultural-Historical Theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

RESUMEN 
 

Bruno Silva SILVESTRE. Las razones que sustentan las elecciones de los futuros profesores para la 

organización de la enseñanza de las matemáticas en la formación inicial. Tesis (doctoral). Programa de 

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

2022. 

 
La investigación se inscribe en el tema de la formación inicial de los profesores de matemáticas, 

considerando el proceso de elección y toma de decisiones en la organización de la enseñanza. Se 

presenta con el objetivo de comprender las razones (y los significados) relacionados con el proceso de 

elección y toma de decisiones sobre los aspectos metodológicos inherentes a la organización de la 

enseñanza de las matemáticas en las experiencias impartidas en la formación inicial. Para lograr este 

objetivo, partimos del entendimiento de que pensar en el problema de la organización de la enseñanza 

implica comprender los motivos generadores de sentido que permiten las elecciones que la determinan. 

En esta perspectiva, relacionada con el objetivo, intentamos responder a la pregunta: en el contexto del 

curso de licenciatura en matemáticas, ¿cuáles son las razones (y los significados) que sustentan las 

elecciones de los futuros profesores para la organización de la enseñanza? Destacando las razones y 

significados atribuidos por los sujetos en la formación inicial, la investigación se basa en los aspectos 

didácticos y pedagógicos de la Teoría Histórico-Cultural. En este contexto, se abordan conceptos 

relevantes que destacamos: Teoría de la Actividad, Actividad Pedagógica, proceso de humanización, 

organización de la enseñanza desde la perspectiva de la Actividad Orientadora de la Enseñanza, aspectos 

constitutivos de la enseñanza, Actividad de Estudio en la formación inicial del profesorado de 

matemáticas y procesos de elección y decisión. La metodología se desarrolla a través de una intervención 

pedagógica formativa con asignaturas de la carrera de matemáticas de un Centro Universitario privado 

de la ciudad de Aparecida de Goiânia-Goiás. Los participantes en la investigación fueron dos estudiantes 

de la carrera de matemáticas. La producción de datos ocurrió a través de las disciplinas de Práctica 

Supervisada y Fundamentos Teóricos y Metodológicos de la Enseñanza de la Matemática, realizadas en 

el año dos mil diecinueve y, también, durante los momentos de orientación del trabajo de conclusión del 

curso, materializado por medio de artículo y memorial. Los instrumentos que permitieron la producción 

de datos son: grabaciones audiovisuales y registros escritos de diversas producciones desarrolladas en 

la disciplina de Fundamentos, portafolio de las Prácticas, grabaciones de momentos de orientación 

colectiva del trabajo final de curso, memorial y entrevista. Los datos fueron analizados desde la 

perspectiva de la propuesta vygotskiana, presentada mediante unidades de análisis, episodios, escenas y 

flashes. Los resultados se manifiestan en una tríada de elementos que sustentan el proceso de elección 

y toma de decisiones en la organización de la enseñanza de las matemáticas, destacando: a) las 

evidencias en los lineamientos teóricos y metodológicos, así como la conciencia que los sujetos señalan 

sobre los procesos que permean la organización de la enseñanza tomando en cuenta los conocimientos 

específicos y pedagógicos; b) las experiencias y vivencias de los sujetos y c) las necesidades, motivos, 

intereses e intenciones para organizar la enseñanza, estos motivos que se caracterizan en dos: motivos-

estímulos y motivos generadores de sentido. El primero se relaciona con los motivos propulsores, que 

dirigen la propia actividad, y el segundo demostrando los sentidos capaces de superar la individualidad, 

estimulados por la visión universal del trabajo del profesor al desarrollar su actividad de forma 

humanizadora para la transformación de los futuros sujetos. 

 

Palabras clave: Formación Inicial del Profesorado; Motivos; Profesor de Matemáticas; Elecciones y 

Decisiones en la Organización de la Enseñanza; Teoría Histórico-Cultural. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Mesmo quanto tudo parecer desabar, cabe a mim decidir 

entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar; porque 

descobri, no caminho incerto da vida, que o mais 

importante é decidir.” 

Cora Coralina 

 

 

Envoltos pela epígrafe da poetisa, que destaca o ato de decidir relevante à vida, mesmo 

diante de uma situação adversa ou quando tudo parece estar caótico, decidir é um ato 

importante, pois é por meio dessa ação, dentre tantas outras, que nos subsidiam condições de 

conformidade ou de movimentos reacionários para enfrentar determinado problema ou até 

mesmo seguir o fluxo contínuo da vida. Cada decisão que tomamos se apresenta como condição 

específica, cabendo a nós decidir se continuamos, ficamos inertes ou se apresentamos 

características de mudança de um dado cenário a outro, oportunizando a transformação de uma 

situação. Cora Coralina descreve que foi no caminho das incertezas que ela descobriu que um 

dos atos mais importantes é a decisão. Assim, diante de inúmeros dilemas e problemas em que 

somos acometidos corriqueiramente, como: qual carreira profissional seguir? Que roupa usar? 

O que estudar ou como estudar algo? Que estilo de vida seguir? Que hobby ter? Como produzir 

determinada situação? Seguir ou não determinada religião? Acreditar ou não em paradigmas 

humanos? Quando tomamos decisões ou fazemos escolhas, essas diversas possibilidades vão 

se afunilando para uma determinada condição que nos caracteriza enquanto seres humanos que 

fazem escolhas, sejam elas boas ou ruins.  

Neste cenário de múltiplas possibilidades, decidimos abordar a relevância do processo 

de escolhas e tomada de decisões na vida humana, fundamentados com base na Teoria 

Histórico-Cultural, a partir e por meio dela. Decidir é um ato relevante na condição humana, 

pois nossas decisões dizem muito a nosso respeito, sobre nosso processo de humanização, em 

que tomamos parte de um conjunto de ações pessoais e coletivas para garantir a apropriação da 

condição humana. Tal apropriação perpassa por várias vivências e experiências de nosso 

desenvolvimento de filogênese e ontogênese, sendo os momentos de aprendizagem cultural e 

social que nos fazem, determinam-nos e nos condicionam para a formação de nossa identidade 

e personalidade (LEONTIEV, 2021). Nos momentos de vivências e experiências de vida, o que 

Heller (2016) chama de ações de vida cotidiana, ou cotidianidade, são proposições em que estão 

arraigados o desenvolvimento de valores, ações e atitudes, nos constituindo seres universais. 
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Isso, por sua vez, faz com que participemos de uma sociedade com o desenvolvimento de ações 

voltadas à coletividade e, ao mesmo tempo singular, logo, superando a esfera da vida cotidiana 

que está voltada às nossas próprias ações em prol do desenvolvimento/reprodução da sociedade 

como um todo. 

Compreendemos, por assim ser, que a formação de professores de matemática no 

processo de humanização, perpassa às necessidades e motivos que sustentam as escolhas e 

tomada de decisões dos sujeitos para que estes se apropriem da docência, dos conhecimentos 

matemáticos, dos processos de ensino e de aprendizagem e, sobretudo, da forma como organiza 

ou organizará o ensino de matemática para seus futuros estudantes. Percebemos, também, a 

necessidade em pensar cientificamente nos processos de tomada de decisões e escolhas a fim 

de compreender uma parte do desenvolvimento humano, uma vez que sabemos que uma decisão 

ou escolha mal tomada acarretaria inúmeros riscos para quem a toma e, sobretudo, para quem, 

porventura, é atingido, direta ou indiretamente, por ela. 

As ações e experiências que os acadêmicos de licenciatura em matemática vivenciam 

durante a formação inicial os constituem enquanto sujeitos que produzem e organizam o ensino 

– fazendo juízos de valores para determinar suas decisões que implicarão diretamente nas ações 

de aprendizagem dos futuros estudantes. Isso ocorre, visto que será na formação inicial que os 

acadêmicos podem aprender o que é ser professor, bem como qual o seu papel frente às questões 

da educação e, sobretudo, acerca de sua específica relação com o conhecimento matemático. 

Além disso, ainda permite compreender como são essas escolhas que possivelmente sinalizarão 

o tipo personificado de professor que este sujeito percebendo quais são as suas perspectivas 

quanto ao ensino. Ao organizar o ensino, os sujeitos se deparam com determinadas escolhas 

para atingir seu objetivo, e neste caso, o processo de decisões demonstra-se da maior 

importância. 

Nos aspectos supracitados, iniciamos nosso processo de pesquisa com estudantes da 

licenciatura em matemática de um Centro Universitário privado na cidade de Aparecida de 

Goiânia, Goiás, onde o pesquisador também foi docente no período da pesquisa. Os estudos 

foram embasados na Teoria Histórico-Cultural, com vistas à organização de ações consolidadas 

metodologicamente por uma intervenção pedagógica formativa com a proposta de desvelar que 

se dá no processo da aprendizagem da docência. Temos como premissa a atividade de estudo 

dos sujeitos na busca por compreender como acontece o processo de escolhas e tomada de 

decisões no campo acadêmico durante a formação inicial, implicando em como esses sujeitos 

decidem e escolhem os seus modos e estratégias para organizar o ensino. Assim, apresentamos 

como questão de pesquisa: no contexto do curso de licenciatura em matemática, quais são os 
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motivos (e sentidos) que sustentam as escolhas dos futuros professores para organização do 

ensino? O problema se constitui na perspectiva de compreender as necessidades e os motivos 

dos estudantes, durante a formação inicial, indicarem ou sinalizarem os seus processos de 

escolhas e tomada de decisões para a organização do ensino e de sua futura prática docente, 

que, iniciará e subsidiará os fundamentos dos elementos que constituem a profissionalidade dos 

que ensinam matemática. 

Diante da questão principal de pesquisa, o objetivo é compreender os motivos (e 

sentidos) relacionados ao processo de escolhas e tomada de decisões sobre os aspectos 

metodológicos inerentes à organização do ensino de matemática nas vivências oportunizadas 

na formação inicial. Tal objetivo expressa o caráter de ineditismo da pesquisa, pois, até o 

momento da produção desta tese, não encontramos nenhum trabalho nessa vertente teórica. 

Acreditamos poder contribuir com a formação de professores de matemática ao investigar e 

analisar esses motivos (e sentidos) que fundamentam o processo, dando qualidade ao 

desenvolvimento de planejamento e organização do ensino. 

 

Apresentação estrutural da tese 

 

Objetivando a concretude de nossa pesquisa, realizamos um levantamento 

teórico/bibliográfico sobre o que as pesquisas dizem sobre o processo de escolhas que orientam 

as ações pedagógicas, sobretudo, as decisões que implicam o desenvolvimento do trabalho 

docente do professor de matemática. Estruturamos a pesquisa em três momentos principais: o 

primeiro ressaltando o nosso olhar teórico sobre o problema de pesquisa, compondo-se dos 

quatro primeiros capítulos. No segundo momento, explicamos metodologicamente nossas ações 

práticas de pesquisa e, por último, no terceiro momento, explicitamos uma análise a partir do 

desenvolvimento teórico-prático da pesquisa realizado na perspectiva de elucidar os motivos 

que embasaram tais processos desenvolvidos pelos estudantes em formação inicial em 

matemática. 

No primeiro capítulo, realizamos um estudo da produção acadêmica sobre os processos 

de escolhas e tomada de decisões, refletindo se o sujeito tem, de fato, o poder de escolher ou se 

são condicionadas. Se condicionadas, atemo-nos a compreender se seguem um determinado 

levantamento de dados sobre o estado do conhecimento de pesquisas que tratam desse processo 

no campo da Educação e Educação Matemática, assim, finalizando com nossa perspectiva 
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teórica à luz e fundamentos da Teoria Histórico-Cultural com ênfase de como percebemos esse 

processo. 

No segundo capítulo, abordamos acerca da Teoria da Atividade proposta por Leontiev 

(1983). Para tanto, estabelecemos as relações da atividade, consciência e personalidade para o 

desenvolvimento teórico de nosso objeto de estudo com foco nas necessidades, motivos e 

sentidos atribuídos pelos sujeitos no âmbito da Atividade.  

No terceiro capítulo, apresentamos a Atividade Pedagógica na Teoria Histórico-

Cultural, ressaltando o processo de escolarização, que perpassa o movimento de humanização 

dos sujeitos envolvidos. Ainda, destacamos as atividades principais do professor por meio do 

ensino e atividade principal dos alunos e por meio do estudo. Consideramos a Atividade 

Pedagógica com uma unidade entre essas duas atividades principais (ensino e estudo), 

conceituando a Atividade Orientadora de Ensino de matemática por meio das situações 

desencadeadoras da aprendizagem. Em seguida, descrevemos alguns aspectos relevantes sobre 

a constituição da docência do professor de matemática, ressaltando o planejamento, conteúdo e 

avaliação. Finalizamos com nossa perspectiva teórica sobre metodologia de ensino de 

matemática, amparados nos caminhos, procedimentos, técnicas, recursos de ensino etc., que 

explicitam o desenvolvimento de uma aula de matemática.  

No quarto capítulo, apresentamos a Atividade de Estudo, abordando o conhecimento 

matemático como uma produção humana e sendo resultado de necessidades histórico-sociais 

de determinados povos que, ao longo de suas vivências e experiências, conseguiram, por meio 

do conhecimento matemático, qualificar as suas ações de vida diária e, consequentemente, 

melhoraram suas relações em âmbito escolar. Exploramos a Atividade de Estudo nas teorias de 

Elkonin e Davidov, elucidando as principais perspectivas dessa Atividade, que é principal aos 

sujeitos escolares, assim, expressando, ao final, as possíveis relações entre a Atividade de 

Estudo e o conhecimento matemático na formação inicial dos professores de matemática. 

O quinto capítulo aborda sobre nossa perspectiva metodológica e intervenção 

pedagógica formativa, descrevendo a forma como organizamos e pensamos as ações. 

Apresentamos, então, os principais sujeitos colaboradores com a identificação de nosso método 

de exposição de dados por meio de uma Unidade de Análise e, consequentemente, a forma 

como procedemos para analisar os dados em confluência com o materialismo-histórico-

dialético.  

O sexto capítulo compõe nosso movimento analítico dos dados apresentados em 

unidade, episódios, cenas e flashes. Estes, por sua vez, expressam os dados produzidos durante 

o desenvolvimento da intervenção pedagógica nos momentos oportunizados e destinados à 
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organização do ensino de matemática, caracterizando seis momentos de grande relevância que 

originaram os episódios de análise em: I) Escolhas e decisões na organização e elaboração do 

planejamento de ensino; II) Escolhas dos objetivos, conteúdos,  habilidades do ensino; III) 

Escolhas pelos recursos de ensino; IV) Desenvolvimento da metodologia de ensino; V) 

Avaliação para composição da situação de ensino e VI) Reflexão crítica dos momentos de 

ensino desenvolvidos. 

Por fim, no sétimo capítulo, descrevemos algumas considerações sobre o processo de 

escolhas e tomada de decisões no momento formativo inicial de professores de matemática. 

Este processo demonstra estar relacionado às vivências e experiências dos sujeitos de pesquisa 

estabelecidas antes e durante a formação inicial, nas condições e realidades objetivas dos 

sujeitos sobre o conhecimento matemático e pedagógico/didático, nas bases 

teórico/metodológica/ideológica em que se sustentam, bem como nos motivos e sentidos  

atribuídos pelos sujeitos no desenvolvimento de suas atividades de estudo para aprendizagem 

da docência em matemática com relevância ao contexto de vida e formativo em que estão 

inseridos.. 
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1. A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA E O PROCESSO DE 

ESCOLHA E TOMADA DE DECISÃO  

 

 

[...] a deliberação prática e o julgamento profissional 

autônomo se realizam no contexto dos elementos que 

intervêm na reflexão, e nela participa o conflito 

ideológico ou a contradição de interesses que se 

desenvolve publicamente. 

(CONTRERAS, 2012, p. 145) 

 

 

Interessados no processo de escolhas e tomada de decisões no campo da educação, 

buscamos compreender como esse processo se materializa na atividade do professor ao 

desenvolver o seu planejamento tendo como perspectiva o ensino de seus estudantes. Ao 

processo de escolhas, Contreras (2012) o relaciona à deliberação, propondo que é necessária a 

reflexão posicionada nos conflitos ideológicos e/ou contraditórios, que podem sustentar o 

processo decisório. Nesta perspectiva, percebemos que tais posicionamentos de eleição estão 

firmados nos entendimentos os quais os sujeitos tem sobre o processo educativo, considerando 

se eles podem se sustentar no momento em que se tem condições de refletir sobre as ações 

docentes próprias ou de outrem, estabelecendo, assim, motivos para fazer um escolha em 

detrimento de outra. 

 Neste contexto, desenvolvemos o primeiro tópico, abordando alguns aspectos sobre a 

organização do ensino e matemática e tratando do processo de escolha e tomada de decisão. 

Dito isso, procuramos responder às questões: quais escolhas os sujeitos envolvidos no campo 

da educação podem realizar? Como ocorre o processo de escolhas no campo educacional? O 

sujeito que se coloca no movimento de organizar o ensino, tem de fato, o poder de escolhas 

sobre os elementos, técnicas, materiais, organização e procedimentos para ensinar determinado 

conteúdo escolar? Quais elementos são necessários para que um sujeito tome uma decisão ou 

faça escolhas sobre a organização do ensino da melhor forma possível?  

Na tentativa de responder tais questionamentos, desenvolvem-se algumas 

determinações teóricas fundamentadas na Teoria Histórico-Cultural, indagando sobre como 

esse movimento pode ser percebido, utilizando-se, inclusive, de algumas outras teorias que se 

propuseram a conjecturar e fundamentar tal processo, imprimindo-lhes nosso olhar teórico-

metodológico. 
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No estudo teórico realizado por meio de levantamento de produções científicas na área 

do contexto educacional, verificaram-se no cenário brasileiro pouquíssimas publicações, o que 

permite questionar se no cenário internacional havia alguma publicação que mencionasse ou 

tratasse dessa temática. Destacamos que nenhum trabalho em específico abordava sobre o 

processo na formação inicial de professores de matemática, sobretudo fundamentado na Teoria 

Histórico-Cultural. 

Recorremo-nos à literatura fundamentada na perspectiva teórica, em que 

argumentamos todo o trabalho, tratando das escolhas profissionais dos sujeitos, ou seja, 

pesquisas e trabalhos científicos que versavam sobre a proposta da orientação profissional e 

verificando como os indivíduos às realizavam, do mesmo modo, identificando como e com que 

irão trabalhar no futuro. Os trabalhos investigados compõem: Aguiar (2006), Bock (2010, 2013) 

e Bohoslavsky (1977), que ofereceram grandes contribuições a nossa pesquisa, pois dialogam 

em uma perspectiva histórico-social que se aproxima de nosso referencial teórico-

metodológico, assim, contribuindo para o desenvolvimento de categorias relevantes para, então, 

pensarmos em como o sujeito em formação inicial em matemática escolhe ou decide sobre os 

elementos para organizar o ensino. 

Com as produções científicas publicadas até o momento, iniciamos o processo de 

escrita estruturando o capítulo em quatro seções. A primeira desenvolve um estudo teórico 

sobre as pesquisas relacionadas ao processo de escolhas e tomada de decisões no campo 

educacional, afunilando-se à especificidade relacionada ao processo de ensino e de 

aprendizagem em matemática. Nesta, temos um total de 58 trabalhos organizados por meio de 

categorias de conteúdo para apreensão desse movimento, a fim de evidenciar o que as pesquisas 

têm demostrado. 

A segunda seção aborda esse movimento, relacionando-se às escolhas pessoais dos 

sujeitos e fundamentando-se no campo da psicologia e didática. Enfatizamos, aqui, o 

questionamento: será que de fato escolhemos ou não? Na terceira seção, apresentamos os 

possíveis aspectos necessários para organizar o ensino de forma geral e, por último, na quarta 

seção, descrevemos algumas perspectivas sobre as escolhas e tomada de decisões na 

organização do ensino de matemática. 
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1.1 O que as pesquisas desenvolvidas até o momento têm mostrado sobre o processo de 

escolhas e tomada de decisões no campo educacional? 

 

Propomos, neste primeiro tópico, a síntese de alguns trabalhos frutos de pesquisas que 

expressam a problemática do processo de escolhas e tomada de decisões pedagógicas para a 

organização do ensino de matemática. Nesse sentido, organizamos o tópico expressando as 

principais ideias publicadas no cenário nacional e internacional. Consideramos tais produções 

como atividade prática da vida humana, como práxis do trabalho acadêmico e científico dos 

autores que se dispuseram a pesquisar sobre aspectos que queremos tratar, no sentido de 

produzir múltiplas determinações de nosso objeto de pesquisa que já foram abordadas em outros 

trabalhos. 

Nesse sentido, Vázquez (1977), ao tratar a práxis como fundamento do conhecimento, 

que aqui se concebe como produto da atividade humana, diz que é por meio do estado do 

conhecimento anterior que poderemos avançar e possivelmente dar qualidades novas ao objeto 

de estudo, colocando no movimento de se dar a conhecer. 

Para nosso levantamento bibliográfico, desenvolvemos uma busca nos anais de alguns 

eventos científicos relevantes ao campo da educação e educação matemática. Utilizamos como 

recorte temporal de 20 anos, compreendendo, desde o ano 2000 ao ano de 2019, tendo como 

critério de busca as palavras-chave: decisão, decisões, escolhas e escolha no título das pesquisas 

apresentadas em tais eventos. Na busca por um evento significativo no campo da educação, 

pesquisamos os anais da Associação Nacional de Pós-Graduações e Pesquisas em Educação – 

ANPEd, onde encontramos 19 trabalhos: Silva (2000a; 2000b); Rocha (2000); Castanheira e 

Evangelista (2000); Val (2000); Santos (2003); Fernandes (2004); Teodoro (2005); Brandão, 

Martins e Silva (2005); Bites (2007); Santos (2008); Silva e Moraes (2008); Barbosa (2009); 

Oliveira (2009); Lacerda (2011); Ferreira e Almeida (2011); Souza (2013); Resende, Nogueira 

e Viana (2013) e Marques (2017). 

No campo da Educação Matemática, norteadas no campo nacional por meio do 

Encontro Nacional de Educação Matemática – ENEM, encontramose 14 trabalhos: Mandarino 

e Belfort (2004); Lima e Trgalová (2004); Melo (2007), Silva, Silva e Tizzo (2010); Borba, 

Pontes e Martins (2013); Silva e Santos-Wagner (2013); Campos e Junior (2013); Barroso, 

Campos e Almeida (2016); Schirmer et al. (2016); Silvestre e Cedro (2019); Junior (2019); 

Dalvi et al. (2019); Silva e Lautert (2019) e Juste e Silva (2019). 

No cenário internacional, os anais materializados em conferências internacionais, 

como Conferência Ibero-americana de Educação Matemática CIAEM, encontramos 06 
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trabalhos: Magina, Santos e Merlin (2010); Villarreal et al. (2011); Amaro e Sánchez (2015); 

Sarrazola e Ramírez (2019); Padilha e Torres (2019) e Hidalgo e Zazueta (2019). No Congresso 

Ibero-americano de Educação Matemática – CIBEM, encontramosse 05 trabalhos: Belmar e 

Perrelli (2013); Samaniego e Ramiro (2013); Oliveira (2013); Soto e Zañartu (2013) e 

Rodríguez, Franco y Sota (2013)] e no Simpósio Internacional de Pesquisas em Educação 

Matemática – SIPEM encontramos 02 trabalhos, Kiestemann Jr. (2012) e Carvalho e 

Meneghello (2012).  

Além dos trabalhos apresentados nos eventos supracitados, realizamosse uma busca 

cuidadosa por produções científicas de artigos em periódicos, teses e dissertações que 

determinavam elementos sobre o processo de escolhas pedagógicas para organização do ensino 

de matemática. Encontramos, nesta pesquisa 03 trabalhos com referências à didática francesa: 

Espíndola e Trgalová (2015); Lima e Trgalová (2008) e Brasset (2017). Encontramos, também, 

04 trabalhos australianos sobre as escolhas do professor de matemática na perspectiva de uma 

implantação de um currículo nacional para a Austrália, em: Clarke, Clarke e Sullivan (2012); 

Sullivan, Clarke e Clarke (2012a, 2012b), Sullivan et al. (2013). Também identificamos 

trabalhos diversos que versavm sobre o conhecimento especializado do professor de 

matemática para as escolhas e tomada de decisões no momento da organização do ensino, 

visando, sobretudo, a qualidade da aprendizagem dos estudantes, como: Passos e Takahashi 

(2018) e Ball (2005, 2008). 

Desenvolvemose uma busca por trabalhos internacionais realizados na área da 

educação, aonde encontramos 02 trabalhos no cenário internacional: um italiano, desenvolvido 

por Parmigiani (2012) – demonstrando as escolhas que são realizadas por um coletivo de 

professores quando reunidos para tomar alguma decisão sobre a ação pedagógica ou educativa 

– e outro, de origem finlandesa, em Aho et al. (2010), que trata das decisões de professores 

quando estão subordinados à alguma situação de estresse em sala de aula. Assim, encontramos 

ao todo, 58 trabalhos que se relacionam diretamente com os processos de escolhas e tomada de 

decisões pedagógicas no campo da educação.  

Utilizamos metodologicamente, as categorias de conteúdo que, surgiram no século XX 

nos Estados Unidos, que se trata de “[...] uma técnica que tem como principal função descobrir 

o que está por trás de uma mensagem, de uma comunicação, de uma fala, de um texto, de uma 

prática etc.” (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 137). Nesta seção, fazemos seu uso para 

compreender os aspectos principais que os pesquisadores consideraram sobre o processo de 

escolhas e tomada de decisões no campo da educação e no campo da educação matemática, 

procurando desenvolver uma análise interpretativa, extraindo alguns recortes das produções 
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textuais para estabelecer algumas compreensões sobre nosso objeto de estudo, conforme 

alinhado à perspectiva de Fiorentini e Lorenzato (2009). 

Segundo os autores, há duas estratégias básicas para a sua análise: a primeira consiste 

em um emparelhamento ou associação (realizada por meio de um quadro geral teórico e o 

material empírico produzido) e a segunda em uma construção iterativa de explicação: “[...] as 

hipóteses explicativas são simultaneamente desenvolvidas e verificadas, ao longo do processo 

de análise e interpretação, em um processo de vai-e-vem que envolve reflexão, observação, 

contraste e interpretação”(FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 139). 

Nesta seção, utilizamos a segunda estratégia, pois, ao longo da descrição das categorias 

de conteúdo, demonstramos nosso movimento interpretativo. A categorização se deu no sentido 

de elucidar os pontos de confluências que as pesquisas trazem consigo, determinando sete 

categorias encontradas nos anais de eventos científicos no campo da educação, artigos de 

periódicos nacionais e internacionais, além da produção científica em teses e dissertações. Tal 

categorização corresponde ao estado atual do conhecimento sobre a universalidade do processo 

de escolhas e tomada de decisões que, juntas, expressam a ideia de totalidade das produções 

objetivadas em nossas buscas e pesquisas. Segundo Cheptulin (1982), as especificidades 

abordadas em cada um dos trabalhos (particular) e, que, interligadas por sua universalidade, são 

capazes de produzir ou ao menos iniciar o processo de apreensão da essência de nosso objeto 

de estudo. 

 

À medida que vão-se acumulando conhecimentos sobre as propriedades e ligações 

(leis) necessárias no domínio estudado da realidade, surge a necessidade de reunir 

todos esses conhecimentos em um todo único e de considerar todos os aspectos 

(propriedades) e ligações (leis) necessárias do objeto em sua interdependência natural. 

A reprodução, na consciência e no sistema, de imagens ideais (conceitos) do conjunto 

dos aspectos e ligações necessários próprios ao objeto representa o conhecimento de 

sua essência. (CHEPTULIN, 1982, p. 127) 

 

 Assim, os trabalhos foram organizados em áreas de assuntos em comum, surgindo 

sete categorias de conteúdo, conforme mostra o quadro 01 abaixo: 
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Quadro 01 – Categorias de conteúdo sobre o levantamento bibliográfico das escolhas e tomada 

de decisões no campo da Educação e Educação Matemática. 

Fonte: Produção do autor 

 

No sentido de dialogar melhor com nosso objeto de estudo, abordamos nossas sínteses 

sobre os trabalhos analisados das primeiras seis categorias e focaremos no detalhamento da 

última, por dialogar de modo mais direto na especificidade nosso objeto, onde demonstraremos 

o movimento de síntese dos trabalhos que a compõe. Apresentamos, a seguir, o quadro 02, que 

explicita as seis primeiras categorias de conteúdo juntamente com os trabalhos analisados. 

 

Quadro 02 – Categorias de conteúdos no campo educacional 

CATEGORIAS DE CONTEÚDO E TRABALHOS DE REFÊNCIA 

Escolha dos dirigentes 

escolares 
Silva (2000a, 2000b) 

Escolhas editoriais de 

livros (didáticos ou 

não) 

Rocha (2000); Silva e Moraes (2008); Castanheira e Evangelista 

(2000); Costa (2000); Mandarino e Belfort (2004) e Silva, Silva e 

Tizzo (2010). 

Decisões institucionais 

e políticas no campo da 

educação 

Santos (2003); Bites (2007); Santos (2008); Oliveira (2009); Ferreira 

e Almeida (2011) e Souza (2013). 

Escolha profissional 

docente 

Fernandes (2004); Teodoro (2005) e Brandão; Martins e Silva 

(2005); Silva e Wagner (2013) e Carvalho e Passos (2012). 

Escolhas realizadas 

pelos estudantes no 

momento da ação de 

estudo 

Barbosa (2009); Borba, Pontes, Silva e Martins (2013); Orta e 

Sánchez (2015); Sarrazola e Ramirez (2019); Hidalgo e Zazueta 

(2019); Campos e Junior (2013), Barroso, Campos e Almeida (2016); 

Silva e Lautert (2019) e Kistemann Jr. (2012). 

Escolhas das 

instituições de ensino 

e/ou pela ação de 

estudar 

Lacerda (2011); Rezende, Nogueira e Viana (2013) e Marques (2017) 

Fonte: Produção do autor. 

 Categorias de conteúdo sobre as escolhas e tomada de decisões no campo da 

Educação e Educação Matemática 

Nº Categorias Quantidade de trabalhos 

relacionados de acordo 

com a categoria 

01 Escolha dos dirigentes escolares 02 

02 Escolhas editoriais e livros (didáticos ou não) 06 

03 Decisões institucionais e políticas no campo da educação 06 

04 Escolha profissional docente 05 

05 Escolhas realizadas pelos estudantes no momento de ação 

de estudo 

10 

06 Escolhas das instituições de ensino e/ou a ação em estudar 03 

07 Escolha docente na organização do ensino 26 

Total 58 
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No processo de escolhas dos dirigentes escolares, percebemos por meio do trabalho de 

Silva (2000a, 2000b), o processo histórico para que os sujeitos envolvidos diretamente com a 

instituição escolar pudessem ter a opção de escolha dos dirigentes (gestores) da instituição. 

Como se trata de uma decisão coletiva, o aspecto de maior relevância predominou pelo 

princípio da democracia. 

Nas escolhas dos livro didáticos temos três momentos importantes: 1) nas produções 

de Rocha (2000) e Silva e Moraes (2008), os critérios de maior relevância na escolha de um 

livro são: quantidade de figuras, extensão  e tamanho de textos, capas bem ilustradas, etc.; 2) 

Permeados pelas produções de Castanheira e Evangelista (2000) e Costa (2000), as escolhas do 

livro didático nas instituições de ensino quase não podem ser chamadas de escolhas de fato, 

pois se apresentam às instituições escolares já com indicações das secretarias de educação e, 

sobretudo, estão condicionadas e limitadas ao catálogo disponibilizado pelo MEC e, esses 

trabalhos demonstram, que se houvesse uma maior discussão e participação efetiva entre os 

profissionais que trabalham nas instituições, secretaria de educação e MEC, talvez o processo 

de escolha atenderia melhor as demandas escolares; 3) Analisados por meio dos trabalhos de 

Mandarino e Belfort (2004) e Silva, Silva e Tizzo (2010), as escolhas dos livros didáticos de 

matemática estão diretamente condicionados à lista de possibilidades no catálogo do MEC, 

demonstrando que, diante das poucas possibilidades, essas escolhas se relacionam às vivências 

e experiências profissionais sobre o uso do livro didático em sala de aula. 

As decisões institucionais e políticas no campo da educação estão relacionadas às 

personalidades dos sujeitos que realizam o processo de tomada de decisão, nas ações coletivas, 

que devem se orientar nos pressupostos democráticos, e com ampla participação dos 

envolvidos, condicionados à uma base ideológica que as sustentam e afetam a coletividade, 

conforme apresentados nos trabalhos de Santos (2003), Bites (2007), Santos (2008), Oliveira 

(2009), Ferreira e Almeida (2011) e Souza (2013). 

Os trabalhos de Fernandes (2004), Teodoro (2005) e Brandão, Martins e Silva (2005) 

demonstram que as escolhas pela profissão docente pelos sujeitos estão relacionadas com os 

aspectos sociais-econômicos e culturais nos quais estão inseridos os sujeitos. Nas produções de 

Silva e Wagner (2013) e Carvalho e Passos (2012), é possível observar que, quanto aos sujeitos 

que escolhem ser professor de matemática, essas escolhas estão relacionadas aos momentos de 

vivências e experiências escolares que despertaram o interesse e motivação para a docência. 

Isso configura, portanto, a personalidade dos sujeitos que realizam escolhas devido as suas 
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concepções de matemática, ensino de matemática e a relação da matemática com a vida em 

sociedade. 

Nas escolhas realizadas pelos estudantes nos momentos de estudo, tem-se dois 

momentos importantes: o primeiro com destaque na produção de Barbosa (2009), que relaciona 

tanto a escolha que jovens leitores realizam em suas ações de estudo quanto as obras literárias. 

Nesse cenário, percebe-se que, na maioria das vezes, os estudantes não podem realizar as ações 

de escolha pelo motivo de a escola já pré-selecionar algumas obras obrigatórias. Em 

contrapartida, há momentos que a escolha é livre para os estudantes e essas escolhas se 

embasam nas vivências pessoais, bem como no acesso a determinados repertórios que fazem 

parte da zona de interesse dos estudantes, ou seja, são motivadas por interesses pessoais. 

Já o segundo momento das escolhas realizadas pelos estudantes nas ocasiões de estudo, 

relacionam-se às escolhas as quais os estudantes realizam nas ações de estudo do conhecimento 

matemático, principalmente na resolução de problemas que envolvem matemática financeira e 

probabilidade/estatística, conforme destacamos os trabalhos de Borba, Pontes, Silva e Martins 

(2013); Orta e Sánchez (2015); Sarrazola e Ramirez (2019); Hidalgo e Zazueta (2019); Campos 

e Junior (2013), Barroso, Campos e Almeida (2016); Silva e Lautert (2019) e Kistemann Jr. 

(2012). Estes autores evidenciam, de maneira singular, o modo com que os estudantes se 

apropriam do conhecimento matemático, o que torna o processo de escolhas mais consciente e 

técnico. Os conhecimentos que não são matemáticos, relacionados à subjetividade e 

individualidade dos sujeitos, transforma-se em suas experiências e vivências com situações 

problemas semelhantes àquelas enfrentadas no momento e suas relações com o mercado 

financeiro, relacionado às ações de consumo, compra e venda de produtos. Podemos sintetizar 

que estes trabalhos demostram, ainda, a importante relação entre professor e estudante no 

processo de orientação, sugerindo caminhos alternativos para os estudantes solucionarem os 

problemas. 

Nos trabalhos que enfatizam as escolhas das instituições de ensino e/ou pela ação de 

estudar, demonstrados por: Lacerda (2011); Rezende, Nogueira e Viana (2013) e Marques 

(2017), percebemos que nem sempre os sujeitos estão aptos a realizarem escolhas, talvez por 

falta de conhecimento ou quando suas condições objetivas não possibilitam sua realização. Tais 

impossibilidades, no processo de escolhas, aumentam as desigualdades sociais e condicionam 

os sujeitos às determinadas realidades de vida. Aos privilegiados que podem exercer a ação de 

escolha, listam-se os aspectos de acesso ao conhecimento, vivências, possibilidades, índices de 

qualidade da instituição, bom desempenho dos estudantes, localização e mobilidade, que se 
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tornam critérios relevantes que orientam e fundamentam as ações de escolhas e tomada de 

decisões para determinada instituição ou pela ação em estudar. 

Percebido os aspectos de síntese do processo de escolhas e tomada de decisões nas 

primeiras categorias, demonstramos abaixo, por meio do quadro 03, a sétima categoria de 

conteúdo, com todos os trabalhos que a compõe. 

 

Quadro 03 – Trabalhos que envolvem as escolhas docentes na organização do ensino 

Escolha docente na organização do ensino: eventos e trabalhos analisados 

Evento Edição 

do 

Evento 

 

Referências da produção 

  

Sigla do evento Ano 

ENEM 2 004 VIII Lima e Trgalová (2004) 

ENEM 2 007 IX Severino Barros de Melo (2007) 

ENEM 2 019 XIII Silvestre e Cedro (2019) 

ENEM 2 019 XIII Junior (2019) 

ENEM 2 019 XIII Dalvi, Rezende, Boone e Lorenzoni (2019) 

ENEM 2 019 XIII Juste e Silva (2019) 

CIAEM 2 010 XIII Magina, Santos e Merlini (2010) 

CIAEM 2 011 XIII Villarreal, Esteley e Smith (2011) 

CIAEM 2 019 XV Padilha e Torres (2019) 

CIBEM 2 013 VII Belmar e Perrelli (2013) 

CIBEM 2 013 VII Samaniego e Ramiro (2013) 

CIBEM 2 013 VII Oliveira (2013) 

CIBEM 2 013 VII Soto e Zañartu (2013) 

CIBEM 2 013 VII Rodríguez, Franco e Sota (2013) 

Artigo 2010 - Aho et al.(2010) 

Cap. de livro 2013 - Bessot et al. (2013) 

Tese 2017 - Brasset (2017) 

Artigo 2012 - Clarke, Clarke e Sullivan (2012) 

Artigo 2005 - Ball, Hill e Bass (2005) 

Artigo 2008 - Ball, Thames e Phelps (2008) 

SIPEMAT 2008 II Lima e Trgalová (2008) 

Artigo 2018 - Passos e Takahashi (2018) 

Artigo 2012 - PARMIGIANI, D. 

Artigo 2012a - Sullivan, Clarke, e Clarke (2012a)  

Artigo 2012b - Sullivan, Clarke, e Clarke (2012b) 
Annual Conference of 

the Mathematics 

Education Research 

Group of Australasia 

 

2013 

 

- 

 

Sullivan, Clarke, Clarke e Roche (2013) 

Fonte: Produção do autor 

 

No contexto da produção de Lima e Trgalová (2004), as autoras descrevem o trabalho 

em meio à um projeto europeu sobre concepções didáticas da aprendizagem dos estudantes, 

estruturando-se em três princípios básicos: 1) o conhecimento é constituído como uma 

multiplicidade de concepções; 2) não há uma única estratégia didática que dê conta do processo 
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de aprendizagem, mas sim um conjunto delas (que atende demandas locais); e 3) que a 

aprendizagem é a interação entre agentes do conhecimento. 

O projeto utiliza-se de tecnologias por meio da plataforma “Baghera”, que possibilita 

ao estudante realizar demonstrações e resolver problemas de geometria. No decorrer do artigo, 

são tratadas questões como a formulação de problemas que promova ou possibilite a 

aprendizagem dos estudantes. Seguindo a perspectiva da didática francesa, as autoras 

demonstram um estudo local com um estudante específico, considerando que o trabalho é 

necessário, mas não suficiente para compreender todas as demandas da relação escolhas 

didáticas e aprendizagem matemática dos estudantes. No caso em específico, Lima e Trgalová 

(2004) descrevem que as escolhas didáticas de uma situação problema se baseiam na: “[...] 

natureza do objeto do saber em jogo (no nosso caso a simetria ortogonal); os elementos desse 

objeto (segmento; eixo de simetria, etc.), e as relações entre esses elementos (intercessão do 

eixo e do segmento, ângulo formado pelo eixo e o segmento, etc.)” (LIMA; TRGALOVÁ, 

2004, p. 11). 

Assim, o professor de matemática desenvolve a situação problema que posteriormente, 

após diagnóstico – disponibilizado pela própria plataforma Baghera – obtém-se mais 

informações sobre a aprendizagem dos estudantes. É nesse momento que outro problema é 

desenvolvido no sentido de possibilitar maiores aprendizagens aos estudantes. Desse modo, em 

Lima e Trgalová (2004), percebemos um movimento do trabalho docente em criar situações 

problemas aos estudantes e a partir de um diagnóstico para produzir outras situações problemas 

estando em foco as ações de decisões para organização do ensino partindo das necessidades de 

aprendizagem dos estudantes. 

No trabalho de Melo (2007), a pesquisa é desenvolvida em uma pós-graduação em 

Educação Matemática na Universidade Católica de Pernambuco, considerando as opções 

metodológicas e as escolhas de conteúdo por professores de matemática em formação 

continuada. A pesquisa demonstra que os professores de matemática fundamentam o processo 

de escolhas de um objetivo prezando que este “[...] seja o contexto no qual se insere o processo 

de ensino- aprendizagem [...]” (MELO, 2007. p. 3)., e “[...] faz suas escolhas profissionais 

considerando gostar de trabalhar com números, tem fluência verbal no campo específico da 

matemática, mas não tem interesse pelos aspectos educacionais que se relacionam ao ato de 

ensinar matemática” (MELO, 2007, p. 6). 

Logo, é possível perceber, nesta formação continuada, que professores de matemática 

demostram a satisfação em desenvolver a matemática com seus estudantes, mas apresentam 

pouco interesse pelos fatores educacionais mais relacionados à área das ciências humanas. Melo 
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(2007) elenca, ainda, pontos positivos e negativos da experiência que teve duração de trinta 

horas de aulas presenciais, destacando que os estudantes se envolveram criticamente no 

processo de estudar e compreender as tendências no campo da educação matemática, mas 

acharam ruim o processo avaliativo que consistia em sínteses escritas das aulas ministradas, 

apresentando dificuldades com a descrição das ações realizadas em aula. 

Silvestre e Cedro (2019) demonstram algumas considerações sobre o processo de 

escolhas e tomada de decisões na ação de planejar e desenvolver uma situação de ensino que o 

jogo atuasse como recurso de ensino durante a formação inicial dos sujeitos licenciandos em 

matemática. O trabalho propõe investigar as decisões dos estudantes dialeticamente, 

percebendo como realizam esse processo para organizar o ensino de matemática. Após a análise 

dos momentos de planejamento e desenvolvimento das situações de ensino, os autores 

acreditam que as ações desenvolvidas na coletividade, por meio de diálogos, e, sobretudo nas: 

“[...] vivências históricas e concepções sobre a educação, a matemática e o ensino que cada 

integrante tinha como determinante [...]” (SILVESTRE; CEDRO, 2019, p. 13), eram capazes 

de convencer e gerar os motivos de escolhas para a organização do ensino. Desse modo, 

percebemos que as ações de escolhas quanto à organização do ensino de matemática por meio 

de jogos (enquanto recurso de ensino) ocorrem na coletividade, nas ações de diálogos entre os 

estudantes e professor, e no poder de convencimento de todos os participantes, já que o processo 

de organização do ensino foi proposto em grupos e por meio da interação entre os participantes.  

Junior (2019) desenvolve a produção de um minicurso, ofertado no ENEM 2019, com 

a temática das escolhas e tomada de decisões em ambientes escolares em situações financeiras. 

É destacado que os sujeitos as realizam o tempo todo, em alguns momentos tendo consciência 

da decisão, e em outros não, considerando os múltiplos contextos em que podem subsidiar as 

decisões, como “[...] os de natureza pessoal, familiar, acadêmica e profissional [...] mobilizando 

nossa capacidade lógica, a partir de ferramentas analíticas, incluindo as que envolvem 

Matemática” (JUNIOR, 2019, p. 4-5). Assim, na proposta de Junior (2019), foram considerados 

“[...] aspectos matemáticos para comparar preços e avaliar orçamentos, para nos ajudar a fazer 

nossas escolhas, também somos influenciados ou levamos em consideração questões culturais 

e comportamentais [...]” (JUNIOR, 2019, p. 7), demonstrando que o conhecimento matemático 

é muito importante, mas não garante, por si só, a tomada de decisões e escolhas financeiras. 

Na pesquisa de Dalvi, Resende, Boone e Lorenzone (2019), é trazida uma reflexão 

teórica de uma dissertação sobre a importância do diálogo nas escolhas de temas sobre a 

modelagem matemática, apoiadas às ideias de Alro e Skovsmose. Os autores destacam o 

diálogo em sala de aula para que as decisões sejam melhores no processo de organização do 
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ensino. Este diálogo consiste em uma escuta ativa junto à disposição do professor em ouvir e 

atender os interesses (assuntos emergentes) viabilizados pelos estudantes. Sobre a escolha de 

temas de modelagem matemática, os autores defendem o diálogo em sala de aula, 

argumentando que o “[...] professor investiga quais são os interesses dos alunos. É por meio do 

diálogo que descobre a visão de mundo deles, os problemas socioculturais em que estão 

inseridos, e conecta a realidade aos estudos escolares, característica relevante da modelagem 

matemática na educação” (DALVI; RESENDE; BOONE; LORENZONE, 2019, p. 11). 

Nessa perspectiva, percebe-se que o processo de decisão na organização do ensino de 

matemática está relacionado às demandas dos estudantes, que orientam o processo de ensino, 

dando indícios de trabalho cooperativo em sala de aula. 

Em Juste e Silva (2019), temos uma pesquisa mestrado, que procura investigar o 

processo de escolhas e tomada de decisões sobre situações financeiras de uma sociedade 

consumidora no contexto de sala de aula com estudantes do nono ano do ensino fundamental 

segunda fase. Os autores propõem desenvolver tarefas de ensino aos estudantes que visam “[...] 

administrar seus rendimentos, orientar na tomada de decisões, informar sobre serviços 

financeiros, consumir de forma consciente e ajudar a prevenir situações de armadilhas, [...] para 

melhorar o seu bem-estar financeiro” (JUSTE; SILVA, 2019, p. 13). Desse modo, a proposta 

se enquadra na necessidade dos professores de matemática, realizarem suas escolhas quanto à 

organização do ensino de matemática, pautados no contexto de evidenciar o conhecimento 

matemático, sobretudo o pensamento financeiro dos estudantes, para que estes tenham melhores 

condições de escolhas e tomada de decisões em nossa sociedade consumista. 

Magina, Santos e Merlini (2010) desenvolvem uma pesquisa com estudantes do 3º e 

5º ano de uma escola pública de São Paulo. Os autores procuram investigar o desempenho e as 

estratégias de escolhas realizadas pelos estudantes em situações problemas envolvendo o campo 

conceitual multiplicativo e comparação multiplicativa. O estudo fundamenta-se em Vergnoud, 

com a teoria dos campos conceituais, e demonstra que os estudantes desenvolvem suas escolhas 

e estratégias de resolução adequadamente quando se tem um enunciado com uma linguagem 

matemática acessível a eles, ressaltando que as situações que envolviam o campo conceitual 

multiplicativo geravam dificuldades devido à interpretação e compreensão do problema, pois: 

“[...] os aspectos linguísticos das expressões ‘vezes mais’ e, principalmente, ‘vezes menos’ 

presentes nas situações interferiram, sobremaneira, nas estratégias de resolução e, 

consequentemente, nos seus desempenhos (MAGINA; SANTOS; MERLINI, 2010, p. 11, grifo 

dos autores). 
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Podemos considerar, na pesquisa de Magina, Santos e Merlini (2010), que as escolhas 

sobre as estratégias utilizadas pelos estudantes estão condicionadas às orientações docentes, 

sobretudo ao acesso à linguagem matemática adequada e acessível a eles, ressaltando o trabalho 

do professor em organizar intencionalmente o ensino de matemática para que os estudantes 

tivessem uma aprendizagem eficiente, conseguindo, por assim ser, resolver os problemas de 

ordem multiplicativa. 

Em Vilarreal, Esteley e Smith (2011), há um desenvolvimento de uma pesquisa no 

contexto argentino com três professoras do primeiro ano do ensino fundamental que aborda 

acerca das escolhas ao organizarem uma situação de ensino de matemática na proposta de 

modelagem matemática. Para produção dos dados, foram realizados um grupo de trabalho 

colaborativo com as três professoras que se dispuseram a estudar e compreender os aspectos 

relacionados à modelagem matemática para que pudessem, assim, desenvolver o ensino de 

matemática com os estudantes embasadas nesta perspectiva. As professoras decidiram trabalhar 

com estudantes do primeiro ano do ensino fundamental de uma mesma instituição de ensino 

devido ser o local de trabalho delas. Optaram por desenvolver uma situação de ensino na 

perspectiva da modelagem matemática sobre as unidades de medida presentes no corpo 

humano. Tal escolha precedeu diálogos anteriores com os estudantes e com as leituras das 

professoras durante os momentos formativos do grupo de trabalho colaborativo. 

As tarefas que as professoras tiveram que realizar para organizar o ensino partiram, 

sobretudo, de suas crenças e preocupações com as aprendizagens dos estudantes: “[…] é 

possível observar todas as tarefas extra matemáticas que se envolveram as professoras e como 

suas crenças e preocupações sobre as habilidades de seus estudantes condicionaram suas 

decisões” (VILARREAL; ESTELEY; SMITH, 2011, p. 10, tradução nossa). Assim, as autoras 

acrescentam que “As decisões estiveram embasadas no profundo conhecimento da instituição, 

seus estudantes e em suas práticas profissionais, isto é, em seu ‘conhecimento prático 

profissional’” (VILARREAL; ESTELEY; SMITH, 2011, p. 10, grifo das autoras, tradução 

nossa). Desse modo, percebemos que as escolhas das professoras investigadas por Vilarreal, 

Esteley e Smith (2011) estão condicionadas as suas realidades objetivas1 – instituição de ensino 

e os seus estudantes – e suas condições sobre o conhecimento que já possuem por meio de suas 

experiências docentes. Há que se considerar o movimento de estudo para o desenvolvimento 

                                                           
1 Entende-se a realidade objetiva como o mundo material aonde incidem a natureza, objetos e funcionamento social 

compreendida no par dialético com a consciência, fundamentado em Marx (2009, p. 32), que afirma que: “Não é 

a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência.” Assim, a consciência é a transformação 

subjetiva da realidade objetiva. 
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desse projeto de modelagem matemática por parte das professoras, visto que esse movimento 

de formação continuada também subsidiou a organização do ensino, sobretudo, na elaboração 

de tarefas que dialogassem com a temática proposta. 

Na pesquisa produzida por Padilha e Torres (2019), temos uma investigação, ainda 

inicial, sobre as escolhas docentes realizados por professores de escolas multisseriadas – com 

foco na alfabetização de pessoas residentes em zonas rurais do México, “A escola multisseriada 

é a única opção educativa em comunidades de difícil acesso, alto grau de marginalização, 

carências econômicas e problemas sociais” (PADILHA; TORRES, 2019, p. 7). Segundo os 

autores, o ensino de matemática proposto nas escolas multisseriadas deve atender às demandas 

locais dos estudantes por se tratar de uma modalidade educativa diferente das encontradas nos 

grandes centros urbanos. Por isso, ela demanda melhores condições de atendimento do serviço 

público, planejamento diferenciado do currículo escolar e conteúdo. 

Notamos um grande interesse em saber os critérios que os professores utilizam para 

organizar e desenvolver o ensino de matemática, norteando-se inicialmente nos possíveis 

aspectos: “[...] incluir os saberes do tema, a forma individual de trabalho, incluindo, as 

modificações curriculares apropriadas, propostas didáticas, formas de interação com os alunos 

respeitando a localizada institucional à que pertence e suas respectivas características [...]” 

(PADILHA; TORRES, 2019, p. 6). Podemos conjecturar, a partir das hipóteses de Padilha e 

Torres (2019), que as ações de escolha estavam condicionadas à realidade objetiva dos 

professores, principalmente nas suas condições de trabalho e perspectiva dos estudantes das 

escolas multisseriadas, atendendo às demandas e especificidades ali presentes. 

No trabalho de Belmar e Perrelli (2013), estão ressaltadas as escolhas que os 

professores de matemática, trabalhadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), realizam 

para selecionar os conteúdos curriculares para ensino. A pesquisa acontece no contexto da 

cidade de Juína, Mato Grosso, e sua produção de dados aconteceu por meio de questionário e 

entrevistas com os professores, além do acompanhamento do planejamento anual. Belmar e 

Perrelli (2013) demostram uma grande participação dos professores efetivos em detrimento dos 

professores contratados temporariamente. As escolhas estavam pautadas nas decisões e 

argumentos dos docentes efetivos (concursados). A pesquisa ainda demonstra o movimento de 

escolhas dos conteúdos em diferentes perspectivas sobre o ensino. 

 

[...] organizacional (calendário anual, período e contratação de professores, situação 

funcional do professor), condições de trabalho do professor (tempo destinado ao 

planejamento das aulas, jornada de trabalho), pedagógico (realidade do aluno, carga 

horária da disciplina, recursos didáticos entre outros) (BELMAR; PERRELLI, 2013, 

p. 2 238). 
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Assim, percebemos em Belmar e Perrelli (2013), que as escolhas dos conteúdos dos 

professores que trabalham com o ensino de matemática demonstram-se, fundamentadas, na 

organização escolar, condições objetivas de trabalho do professor e nos aspectos pedagógicos, 

ressaltando, nesse processo, o movimento antidemocrático, pois os professores contratados de 

maneira temporária não participam das decisões do planejamento de ensino. 

Samaniego e Ramiro (2013) desenvolvem uma pesquisa no contexto mexicano com 

estudantes do sexto ano primário, investigando, por meio de um diário reflexivo do professor 

de matemática, as suas ações de escolha e tomada de decisões em sala de aula. Ao analisarem 

o diário reflexivo do professor de matemática, ele se mostra necessário, justamente por ser um 

instrumento que possibilita o acesso às informações sobre “[...] os aspectos cognitivos, afetivos 

e metacognitivos do processo de ensino-aprendizagem e permite indagar as ideias do docente 

sobre a concepção de seu próprio conhecimento e da didática empregada para adaptar-se a 

forma com que os estudantes aprendem” (SAMANIEGO; RAMIRO, 2013, p. 5 847). Os 

autores defendem que os processos de escolhas em sala de aula perpassam o: “[...] cognitivo, 

afetivo e atitudes que o professor evita ou promove, baseando em sua percepção do que 

acontece ao seu redor, também há uma clara influência sobre o assunto de estudo e a abordagem 

que se fornece ao ensiná-lo” (SAMANIEGO; RAMIRO, 2013, p. 5 848).  

Assim, como também no trabalho de Samaniego e Ramiro (2013), apresenta-se o foco 

no diário reflexivo do professor, ressaltando a questão metodológica da pesquisa, sobretudo a 

forma e defesa do instrumento de produção de dados, visto que não há descrição do que de fato 

faz com que o professor de matemática tome determinada decisão em sala de aula. Entretanto, 

percebemos caminhos que perpassam os aspectos sobre as condições objetivas do professor 

frente ao conhecimento matemático, os aspectos afetivos e as percepções do docente quanto às 

suas formas de desenvolver o ensino em sala de aula, que, por vez, está condicionado ao seu rol 

de experiências e vivências docentes. 

Em Oliveira (2013), demonstra-se um estudo realizado no cenário brasileiro, mais 

precisamente na cidade de Maceió, apresentando-se com uma fundamentação teórica na 

didática francesa, sobre o que privilegiam os professores ao organizar o ensino de geometria 

nos anos iniciais do ensino fundamental primeira fase. O estudo demonstra o privilégio dos 

conceitos de polígonos e sólidos geométricos nestes anos iniciais. Não há uma precisão sobre 

os motivos influenciadores desse privilégio utilizado pelos professores, mas a autora mostra 

uma forte preocupação com o ensino de geometria nos anos iniciais, devido – à época que a 

pesquisa foi produzida – não se ter um currículo de geometria voltado para os anos iniciais, o 
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que inviabilizava e marginalizava o ensino de geometria, que por sua vez, dentre os conteúdos 

de matemática, ocupava somente quinze por cento de todas as aulas. 

Na pesquisa de Soto e Zañartu (2013), é investigado a formação inicial de professores 

do curso de pedagogia, no contexto chileno, desenvolvido na cidade de Santiago, durante a 

disciplina de didática da matemática, procurando evidenciar o processo de escolhas e tomadas 

de decisões ao planejar e organizar o ensino de matemática. Sob a perspectiva teórica da 

didática da matemática num viés francês, as autoras apresentam fortemente os aspectos de 

reflexão e pensamento crítico para a tomada de decisões mais assertivas na organização do 

ensino. No desenvolvimento da disciplina, os acadêmicos deveriam realizar a ação de 

planejamento, seguido da escolha dos instrumentos e estratégias de ensino, em seguida, 

desenvolver a situação de ensino planejada para os demais acadêmicos da classe e, por último, 

realizar uma avaliação individual e coletiva com os participantes, ressaltando os aspectos 

relevantes ou não da situação de ensino. Segundo Soto e Zañartu (2013), esse movimento de 

organização individual, seguido da socialização e avaliação em grupo, promove melhores 

tomadas de decisões, pois fomentam a reflexão individual e coletiva, dando subsídios ao 

pensamento crítico – que se origina melhor quando desenvolvido de forma coletiva devido à 

presença de pontos de vista e opiniões de diversos sujeitos. Assim, percebemos que uma defesa 

das escolhas sobre a organização do ensino de matemática, durante a formação inicial de futuros 

pedagogos, são melhores exploradas e assertivas quando são desenvolvidas coletivamente. 

No trabalho de Rodriguez, Franco e Sota (2013), é desenvolvida uma pesquisa no 

cenário argentino que procura investigar as escolhas de ordem matemática em diferentes níveis 

de produção. O trabalho demonstrou uma preocupação com o conhecimento matemático para 

a tomada de decisões econômicas e empresariais, fortalecendo a ideia de que os sujeitos 

estudantes devem ter acesso ao conhecimento matemático para realizarem escolhas e tomarem 

decisões por meio de modelos matemáticos bem estruturados e consolidados em seus processos 

de aprendizagem. Segundo os autores, os conceitos de matemática financeira podem viabilizar 

melhores condições de vida aos estudantes em que, em breve, irão assumir atividade social de 

trabalho, podendo ter o conhecimento necessário para ter sucesso em suas atividades de 

consumo e/ou empresariais. 

 No trabalho de Espíndola e Trgalová (2015), a pesquisa situa-se no cenário brasileiro, 

mais especificamente no estado de Pernambuco, com um professor do ensino médio da cidade 

de Recife. O trabalho promove a percepção da organização do ensino de matemática com o 

conteúdo de funções exponenciais. As autoras apresentam o processo de escolhas por meio da 

perspectiva da didática francesa, fundamentando-se em Brousseau (1988), na história da 
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didática e em Bessot et al. (2013) para o processo de escolhas. A pesquisa produz seus dados 

realizando um estudo de caso, desenvolvido com um único professor de matemática, escolhido 

por ter maior experiência dentre os demais da instituição de ensino. Partindo do pressuposto de 

análise documental do didático2, as pesquisadoras produzem com o professor os seus momentos 

de planejamento, organização e estruturação do ensino de matemática com o conteúdo de 

função exponencial. No estudo, as aulas foram gravadas com recursos que possibilitaram 

analisar o áudio e vídeo das aulas. Espíndola e Trgalová (2015) apresentam que as escolhas e 

processos de tomada de decisão se fundamentam nas concepções de aprendizagem, 

interpretações das expectativas institucionais da escola, história da didática e pela experiência 

dos professores, que sinalizam em suas escolhas pedagógicas  

Na produção científica de Lima e Trgalová (2008), que é um recorte de uma pesquisa 

de doutoramento, utilizam-se de referencial teórico fundamentado na didática francesa, 

apresentando com o objetivo principal a investigação de alguns elementos que indicam as 

escolhas didáticas dos professores de matemática sobre os conteúdos e aprendizagem dos 

estudantes sobre simetria ortogonal. Lima e Trgalová (2008) ressaltam que as escolhas se 

fundamental no conhecimento sobre o currículo, sobre o modo como os estudantes aprendem 

determinado conhecimento e sobre as concepções de ensino que os professores investigados 

apresentam. 

No trabalho de Passos e Takahashi (2018), apresentam-se as escolhas pedagógicas para 

o ensino de matemática com professoras em serviço que lecionam nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Produzidos por meio de questionários, observação de aulas e entrevistas, os dados 

obtidos sinalizam que a maior referência para a escolha de materiais para o ensino de 

matemática está pautada no público que as professoras atendem, ou seja, o estudante é o foco 

do tipo de material que será escolhido e utilizado em sala de aula. A pesquisa apresenta, ainda, 

que a formação inicial das professoras que lecionam no ensino fundamental na primeira fase 

mostram-se insuficientes para a organização do ensino de matemática e que as professoras que 

utilizam determinados recursos de ensino são as que já tiveram contato com esse material em 

algum momento de suas trajetórias acadêmicas e/ou profissionais. 

Percebemos que os três trabalhos encontrados nas buscas por pesquisas brasileiras, 

dois (considerando os dois primeiros) se referenciam na didática francesa e consideram como 

elemento relevante as escolhas pedagógicas do professor de matemática, o currículo e os 

conhecimentos por níveis. Estes, por sua vez, propostos dentro da didática francesa de 

                                                           
2 Referimos a uma abordagem teórico-metodológica que, “[...] interessa pelo trabalho documental dos professores 

levando em conta sua atividade e seu desenvolvimento profissional” (ESPÍNDOLA; TRAGLOVÁ, 2008, p. 02). 
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Margolinas (2002) e fundamentados em Brousseau (1988), ressaltando elementos da didática 

francesa quanto às concepções da aprendizagem que os professores apresentam em relação ao 

ensino, à história da didática e às expectativas de aprendizagem dos estudantes. Já a pesquisa 

de Passos e Takahashi (2018) sinaliza uma perspectiva norte-americana de organização de 

ensino de matemática referenciado nas ideias de Ball (2008) sobre o uso de materiais 

manipuláveis no ensino de matemática nos anos iniciais. 

Nas buscas por produções internacionais que não faziam parte dos eventos 

supracitados no início desta seção, chegou-se aos trabalhos de: Aho et al. (2010), Clarke, Clarke 

e Sullivan (2012), Brasset (2017), Parmigiani (2012), Sullivan, Clarke e Clarke (2012a, 2012b), 

Sullivan et al. (2013) e Ball (2005 e 2008).  

Em Aho et al. (2010), tem-se uma análise muito criteriosa desenvolvida na Finlândia, 

inclusive com instrumentos de produção de dados de alta tecnologia, utilizando de aferição de 

batimentos cardíacos, medição da pressão arterial, expressões faciais vídeo-monitorados. Estes 

instrumentos investigam o professor em formação continuada para verificar o processo de 

tomada de decisões no desenvolvimento das aulas, descrevendo uma análise sobre o momento 

quando o professor é colocado sob situação de estresse e/ou conflito em sala de aula. A pesquisa 

mostrou que quando o professor está envolvido em alguma situação de estresse, ele pode tomar 

decisões não muito assertivas, o que prejudica o bom andamento das aulas e o desenvolvimento 

de aprendizagem dos sujeitos. 

Nas produções australianas de Clarke, Clarke e Sullivan (2012) e Sullivan et al. (2013), 

há foco na organização de um currículo recentemente implementado (à época quando foram 

desenvolvidos tais trabalhos) nas redes de ensino. Os resultados apresentados apontam para 

essa nova organização de escolha, tendo o próprio currículo como fonte de produção sobre a 

organização do ensino de matemática. A pesquisa conta com muitos professores australianos 

que lecionam matemática, sendo desenvolvida por meio de questionários nos quais os 

professores sinalizam aos pesquisadores como organizam, estruturam e planejam o ensino, 

ainda, elencando os motivos das escolhas para tal organização.  

Apesar do foco das produções australianas se manterem no processo de escolhas 

pedagógicas para organização do ensino de matemática, soberanamente no currículo, os autores 

descrevem que as escolhas são, principalmente, fundamentadas pela tradicionalidade de seguir 

a sequência do livro didático, dos recursos que as instituições escolares apresentam e também 

na troca de experiências com outros professores com mais tempo de serviço na docência. Logo, 

transparecem ao leitor como se fossem consultas de como organizar o ensino de matemática 

com os professores colegas de serviço que são mais experientes. 



41 

 

Na produção de Brasset (2017), fundamentado na perspectiva da didática francesa, os 

processos de escolhas para a organização do trabalho docente se dão em confluência com o 

conhecimento epistemológico, a história da didática e os elementos, que sinalizam Ball et al. 

(2005, 2008) sobre os conhecimento de conteúdo específico da matemática e pedagógico para 

que o professor organize o ensino de matemática.  

A pesquisa de Parmigiani (2012), desenvolvida no contexto italiano, expressa as 

premissas da formação continuada de professores e analisada por meio de questionários sobre 

as decisões que eram tomadas no meio coletivo – oportunizadas em reuniões e conselhos. Ela 

produziu os dados em um contexto da formação continuadas das instituições escolares italianas, 

observando as decisões que eram tomadas no campo individual dos sujeitos que interferiam no 

processo educacional. As decisões, na maioria das vezes, eram tomadas coletivamente, sempre 

orquestradas por um indivíduo que exercia influência sobre os demais. Parmigiane (2012) 

apresentou a relevância das decisões coletivas que são motivadas por um indivíduo 

influenciador, pois este, além de ter conhecimento e poder de convencimento de um grupo, 

rebate ideias de oposição e consegue se sobressair e ressaltar suas ideias frente ao grupo em que 

está inserido. 

Nas leituras realizadas, percebemos uma oposição aos trabalho de Clarke, Clarke e 

Sullivan (2012) e Sullivan et al. (2013), se considerar Ball, Hill e Bass (2005), em que 

demonstram que o currículo no cenário estadunidense é relevante, mas sozinho não é capaz de 

demonstrar o processo de escolhas dos professores ao organizar o ensino de matemática: “[...] 

nenhum currículo ensina a si mesmo, e os padrões não operam independentemente do uso 

profissional deles” (BALL; HILL; BASS, 2005, p. 14, tradução nossa). 

Para Ball, Hill e Bass (2005), o que fundamenta a qualidade do processo de escolhas e 

tomada de decisões de professores de matemática reside no que estes indivíduos entendem e 

compreendem por matemática, sabendo operar com suas ideias principais e relacioná-la às 

habilidades necessárias para o domínio dessa ciência e “Que a qualidade do ensino de 

matemática depende do  conhecimento do conteúdo pelos professores não deve ser uma 

surpresa. Igualmente surpreendente é que muitos professores dos EUA carecem de uma melhor 

compreensão e habilidade matemática” (BALL; HILL; BASS, 2005, p. 14, tradução nossa). 

Pensando nas habilidades referentes aos conceitos matemáticos, Ball, Hill e Bass (2005) 

propõem que os professores são essenciais quanto à apropriação de qualidade dos estudantes 

sobre os conceitos matemática. Isso ocorre pois demonstram possibilidades que os professores 

podem realizar em suas decisões pedagógicas e técnicas do conhecimento matemático e de 

maneira a desenvolver ações que indicam categorias de representações matemáticas, linguagem 
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matemática adequada à cada necessidade em aula e conhecimento especializado do professor 

de matemática para organização do ensino, conforme demonstrado na figura abaixo: 

 

Figura 01 – Características do ensino de matemática organizado visando a qualidade da 

aprendizagem dos estudantes fundamentado em Ball, Hill e Bass (2005). 

 

Fonte: Produção do autor com base em Ball, Hill e Bass (2005). 

 

Para Ball, Hill e Bass (2005), é possível mensurar, por meio da produção de situações 

problemas propostas por professores que atuam no ensino de matemática, a identificação dos 

níveis em que estes profissionais se encontram, confluindo os dados produzidos pelos 

professores com a avaliação – utilizando o boletim de notas – dos estudantes que apresentam 

suas proficiências de desenvolvimento. 

 

Nós depois, testamos rigorosamente nossa hipótese sobre esse conhecimento 

"profissional" de matemática, primeiro gerando medidas especiais do conhecimento 

matemático profissional dos professores e, em seguida, vinculando essas medidas ao 

crescimento do desempenho matemático dos alunos. Descobrimos que os professores 

que obtiveram uma pontuação mais alta em nossas medidas de conhecimento 

matemático para o ensino produziram melhores ganhos no desempenho dos alunos 

(BALL; HILL; BASS, 2005, p. 17, tradução nossa). 

 

Ao relacionar esses dados, os pesquisadores demonstram que os professores com alto 

grau de instrução – especialização – não geram resultados satisfatórios, pois, provavelmente, 

não utilizam de linguagem adequada no trabalho com as crianças por sistematizarem o ensino 

de matemática em uma linguagem exuberantemente acadêmica. Assim, ressaltam que essa 

linguagem deve ser adequada ao grau de escolarização da etapa que os professores lecionam a 

matemática.  

•Consiste na habilidade de fazer representações
matemáticas capazes de estabelelecer concexões,
implicando em considerações sutis.

Representações 
matemáticas 

•Adequação da linguagem matemática por meio do
discuros e símbolos que permitem o alcance à
realidade dos estudantes para que não gerem
equívocos ou erros matemáticos.

Linguagem matemática

•Mensuração do conhecimento sobre o ensino de
matemática em sua mais alta qualidade
considerando especificamente instruções eficientes
aos estudantes.

Conhecimento 
especializado do 

professor de matemática
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Preocupados com a melhoria do processo de ensino (para o professor) e aprendizagem 

(para os estudantes), Ball, Hill e Bass (2005) produzem uma síntese sobre os conhecimentos 

que o professor deve ter para organizar e desenvolver uma boa aula. Para eles, uma aula de 

qualidade é quando os sujeitos tem boas perspectivas de aprendizagem, ressaltando, sobretudo 

o conhecimento especializado do professor de matemática, que perpassa o conhecimento sobre 

os estudantes, conhecimento curricular, de conteúdo e pedagógico. Diante das buscas sobre as 

produções científicas do processo de escolhas e tomada de decisões apresentadas até o 

momento, pode-se considerar que, nas pesquisas brasileiras, salvo Passos e Takahashi (2018), 

têm-se uma preocupação em fundamentar teoricamente os trabalhos a partir da didática 

francesa, elencando elementos intrínsecos dela para atribuição de elementos relevantes ao 

processo de escolhas e tomada de decisões de professores que já possuem formação inicial, ou 

seja, tratam de investigar os processos formativos do professor em serviço. 

As pesquisas demonstradas até o momento preocupam-se em trazer elementos que 

fundamentam o processo de escolhas dos professores de matemática nas concepções de 

aprendizagem, interpretações e expectativas da escola, história da didática e pela experiência 

de sala de aula dos professores, além do conhecimento sobre currículo, concepções de ensino e 

o foco nos estudantes para organizar determinados tipos ou modos de ensino de matemática. Já 

o cenário internacional mostra-nos uma preocupação com o currículo, sobretudo nas pesquisas 

australianas e norte-americanas. Elas demonstram que a eleição de elementos que constituem 

as escolhas que se referem ao conhecimento sobre currículo, conhecimento especializado do 

ensino e da aprendizagem dos sujeitos, tanto na experiências quanto na troca de ideias com 

profissionais mais experientes da instituição escolar e nas decisões coletivas, tornam-se 

individuais por meio de um ‘líder’ do grupo onde estão inseridos.  

Consideramos que, mesmo demonstrando nas pesquisas as sinalizações sobre os 

principais elementos, motivos e aspectos pelo qual o professor escolhe, estes são analisados por 

meio de outros referenciais teóricos que não abarcam a totalidade3 da atividade pedagógica.  

Na figura a seguir, caracterizamos um esboço que elucida as principais considerações 

interpretativas que tivemos ao analisar os trabalhos sobre as escolhas docentes para e na 

organização do ensino, representadas na relação entre conhecimento específico e conhecimento 

pedagógico para o seu desenvolvimento. 

                                                           
3 Entendemos a totalidade como categoria dialética que “[...] revela a realidade [...] para compreender o objeto 

investigado o pesquisador precisa considerar a complexidade de seu objeto, suas determinações fundamentais, 

dinâmica e tendências” (PEREIRA, 2019, p. 13). Não podendo ser compreendida como a soma de partes em “[...] 

sua inter-relação no movimento dialético” (PEREIRA, 2019, p. 13). 
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Figura 02. Síntese da categoria de conteúdo referente a Escolha docente na organização do 

ensino. 

 

Fonte: Produção do autor. 

 

Observa-se alguns elementos que viabilizam e possibilitam a sustentação do processo 

de escolhas e tomada de decisões na organização do ensino, sobretudo os elementos – vivências, 

experiencias, dialogo com os pares, concepções sobre ensino e aprendizagem, realidade 

objetiva e subjetiva dos sujeitos, afinidades e consciência sobre a organização do ensino – estão 

relacionadas diretamente aos conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos. 

Nesta categoria de conteúdo, observamos uma realidade complexa que perpassa 

caminhos, desde a escolha em ser professor até as atribuições de sentido pessoal sobre o 

planejamento e desenvolvimento da aula. No entanto, como os trabalhos analisados ressaltam 

a organização do conhecimento matemático em sala de aula, tem-se a premissa de que os 

sujeitos devem ter majoritariamente o conhecimento específico na área e o conhecimento 

pedagógico sobre como organizar esse conhecimento por meio de situações de ensino. Logo, 

as escolhas dos sujeitos em se tornarem professores de matemática ressaltam aspectos 

relacionados ao gosto, à afinidade com essa área de conhecimento e às vivências e experiências 

que tiveram ao longo de suas carreiras escolares e docentes – explicitando a relevância da 

formação inicial para esse processo confirmativo de tomada de decisão, sobretudo acerca das 
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experiências positivas que tiveram ao longo da trajetória escolar sobre as formas de produzir 

conhecimento matemático com os estudantes. 

Na formação inicial, é importante ressaltar a apropriação do conhecimento matemático 

dos sujeitos para que eles realizem escolhas ao organizar o ensino, ressaltando as ações 

coletivas na formação inicial por meio do diálogo e as contribuições de todos os envolvidos, 

dando possibilidades de escolhas devido às perspectivas de convencimento. Os autores 

analisados sinalizam a importância do conhecimento matemático bem organizado, planejado 

intencionalmente, para que os estudantes em formação inicial tenham condições de desenvolver 

escolhas frente às demandas da vivência em sociedade, ressaltando as atribuições financeiras, 

consumo e empreendedoras.  

Tratando-se da formação continuada, é necessário que o professor busque diversas 

fontes e formas para tomar decisões ao organizar o ensino, pois dentro de sua realidade objetiva, 

compreendida todas as limitações possíveis, o docente que realiza escolhas na organização do 

ensino se orienta por meio do currículo pré-estabelecido e determinado como normativa a ser 

seguida. Logo, na sua capacidade lógica de organizar as informações necessárias entre 

conhecimento e ensino de modo a atender as demandas dos estudantes, cria espaços e momentos 

de interesse e envolvimento para que possam se apropriar do conhecimento matemático. Os 

autores embasam nas trocas de experiências com colegas de profissão mais experientes, na 

realidade local e objetiva das instituições de ensino onde atuam, realizando suas escolhas de 

acordo com as especificidades dos seus estudantes. Estes, por sua vez, englobam características 

sociais, culturais, econômicas, afetivas e cognitivas na busca por materiais e recursos de ensino 

no processo de ensino e, por fim, nas relações sobre o conhecimento acumulado das vivências 

e experiências que já tiveram com o ensino de matemática. Deste modo, possibilitam melhores 

condições de escolhas quanto se tem ‘conhecimento especializado’ no ensino de matemática, 

que contempla linguagem matemática adequada, modelos de representações de conceitos e 

instruções eficazes aos estudantes.  

Observado isso, podemos afirmar que o processo de formação inicial e continuada 

contribuem, de modo significativo, para o processo de escolhas e tomada de decisão dos 

docentes, entretanto, os aspectos de vivências e experiências com o ensino são pessoais e 

relacionam-se aos aspectos subjetivos dos sujeitos em considerar esta ou aquela decisão mais 

assertiva do que a outra, relacionando-se, assim, ao que os sujeitos entendem por matemática, 

ensino de matemática e movimento de aprendizagem dos estudantes. 

Por meio dos trabalhos analisados em nossas categorias de conteúdo, pudemos elencar 

alguns aspectos que, inicialmente, estavam relacionados à nossa interpretação ao longo da 
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descrição dos trabalhos e, neste momento, procuraremos explicá-los à luz de nosso viés teórico 

que é a Teoria Histórico-Cultural, utilizando do método histórico-dialético para a análise dessas 

categorias. 

Endentemos que, para compreender sobre determinado fenômeno ou conhecimento, é 

necessário investigar o processo lógico e histórico da produção deste pois “[...] o conhecimento 

representa um processo histórico, no decorrer do qual o homem penetra cada vez mais 

profundamente no mundo dos fenômenos” (CHEPTULIN, 1982. p. 57). Assim, procuramos 

nos trabalhos apresentados em eventos relacionados à educação e educação matemática os que 

tratassem dos processos de escolha e tomada de decisão, na perspectiva de compreender o 

movimento de produção acadêmica sobre essa temática, possibilitando-nos compreender os 

processos históricos da produção desse conhecimento ao longo dos últimos vinte anos.  

As ideias universais de nossa investigação estão relacionadas ao processo de escolhas 

e tomada de decisões no campo da educação, já nossos elementos particulares se encontram nas 

categorias de conteúdo, que foram organizadas de forma intencional para que pudéssemos 

compreender a ideia da totalidade de nossa universalidade o momento singular se manifesta nas 

ações, aspectos e fundamentações pelos quais os sujeitos realizam o processo de escolha no 

campo educacional. Por meio dessa tríade, tem-se o movimento dialético do conceito que 

queremos investigar na universalidade que compõem como as escolhas e tomada de decisões 

acontecem ou são realizadas pelos que produzem a educação, procurando desvelar as 

particularidades demonstradas em nossas sete categorias de conteúdo – escolha dos dirigentes, 

escolhas editoriais de livros (didáticos ou não), decisões institucionais e políticas no campo da 

educação, escolha profissional docente, escolhas realizadas por estudantes no momento da ação 

de estudo, escolhas das instituições de ensino e/ou pela ação de estudar e por fim as escolhas 

docentes na organização do ensino – para assim compreender os processos singulares dos 

elementos constituintes da ação humana de escolha e tomada de decisão. 

Fizemos a opção por nomear separadamente nossos elementos universais, particulares 

e singulares de nosso processo investigativo, somente a fim de explicar ao leitor que esses 

momentos existem e foram intencionalmente organizados para garantir nosso processo de 

análise teórica. No entanto, é necessário ressaltar que esses três elementos dialogam 

interinamente ao longo de nossas interpretações. 

 

As formações materiais do mundo objetivo simplesmente existem e nada mais. Elas 

encontram-se em contínua interação. Nesse processo de interação manifestam-se suas 

propriedades, que as caracterizam como corpos isolados, determinados, fenômenos 

que, em certas circunstâncias, passam uns pelos outros. O resultado disso é que todos 
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os fenômenos da realidade se encontram em um estado de correlação e de 

interdependência universais (CHEPTULIN, 1982, p. 19). 

 

Nessa perspectiva, procuraremos realizar o movimento de ascensão do abstrato ao 

concreto4, ou movimento geral para o particular, compreendendo nosso motivo principal de 

nossas escolhas por tomar como base a universalidade do processo de escolhas e tomada de 

decisões no campo da educação. Para chegarmos a esse recorte isolado, precisaríamos 

compreender o movimento do processo de escolhas em caráter geral e universal dessa 

especificidade no campo educacional, e essa escolha universal, que nos possibilitou a criação 

das categorias supracitadas. “Os aspectos e as ligações universais conhecidos exprimem-se, 

como já dissemos, nas categorias que, sendo formas do reflexo do universal, são também, ao 

mesmo tempo, pontos centrais, graus do movimento do conhecimento inferior ao superior” 

(CHEPTULIN, 1982, p. 124). Assim, ao investigarmos os trabalhos no processo universal da 

representatividade da escola, determinamos algumas categorias que nos deram possibilidades 

interpretativas sobre o processo de escolhas e tomada de decisões. 

Na categoria de conteúdo da escolha dos dirigentes escolares, percebemos um processo 

histórico no campo da educação, que foi à luta para que esse processo se tornasse democrático, 

dando poder de escolha por meio do voto dos dirigentes que fariam a gestão da instituição 

escolar aos envolvidos diretamente no processo. Do mesmo modo, demonstrando que nem 

sempre podemos realizar escolhas e, quando estas podem ser feitas, apresentam-se em caráter 

limitado, pois temos que fazê-las dentro das possibilidades que nos são dadas. O mesmo 

acontece, por exemplo, nas categorias de conteúdo escolhas editoriais de livros (didáticos ou 

não) e decisões institucionais no campo da educação. Percebemos nessas categorias, uma 

relação de dependência no processo de escolhas que, por sua vez, limitam as possibilidades 

dadas. 

Na categoria de conteúdo escolha profissional docente, são demonstrados aspectos 

econômico-sociais e culturais dos sujeitos que desejam e escolhem ser professores, também 

limitadas à tomada de decisão frente as suas condições objetivas. Sobre as condições objetivas 

oriundas da realidade e vivência dos sujeitos, relacionam-se também as categorias: escolhas das 

instituições de ensino e/ou pela ação de estudo e as escolhas realizadas pelos estudantes no 

momento da ação de estudo. Ainda sobre as escolhas dos estudantes no momento da ação de 

                                                           
4 Consiste entendimento do método “[...] em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder 

do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo mentalmente como coisa concreta” (MARX, 1971, 

p. 258). Em específico, tínhamos a abstração das produções materializadas nos trabalhos investigados e 

procuramos chegar no concreto (síntese das múltiplas determinações) das situações isoladas que motivavam o 

processo de escolhas e tomada de decisões. 
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estudo, é importante destacar o estudo e apropriação do conhecimento matemático, sobretudo 

da matemática financeira para tomar decisões mais conscientes sobre aspectos relacionados ao 

empreendedorismo, relações de consumo e vivências na sociedade do capital. Assim, ressalta-

se que esse conhecimento específico, embora qualifiquem as escolhas dos sujeitos, não 

garantem o processo de escolhas, visto que há elementos não matemáticos envolvidos e que 

ressaltam a personalidade e a atribuição de sentido pessoal dos sujeitos ao realizarem suas 

escolhas e tomar suas decisões. 

Destarte, percebemos na última categoria de conteúdo, escolha docentes na organização 

do ensino, todas as relações e aspectos já descritos, enfatizando a vivência e experiência desses 

profissionais ao organizarem o ensino nas concepções que estes têm sobre o conhecimento 

específico, a base ideológica e teórica que os sustentam, suas perspectivas sobre o processo de 

ensino e aprendizagem, bem como das ações coletivas nos momentos formativos ou não que 

estes sujeitos tem ao longo de sua jornada de trabalho. Logo, por assim ser, ressalta ainda os 

aspectos de sua personalidade e identidade profissional docente. 

Desse modo, podemos argumentar que os processos de escolha e tomada de decisão, no 

campo da educação, estão pautados nas ações dos sujeitos envolvidos que participam direta ou 

indiretamente da ação educativa, percebendo que nem sempre os sujeitos têm possibilidades de 

fazê-las ou, quando podem, estão condicionados e limitados a determinadas possibilidades de 

escolhas. As escolhas podem ser percebidas por meio de um processo democrático e, quando 

bem tomadas, ocorrem de forma coletiva e colaborativa (pois mesmo que a escolha ou decisão 

seja tomada individualmente, ela resulta de um processo de vivência e experiência coletiva). 

Ressaltam-se, aqui, os elementos do conhecimento específico, que dão melhores possibilidades 

de assertividade e aspectos que não estão relacionados aos conhecimentos específicos, pois são 

orientados por uma base ideológica e teórica que refletem na atribuição de sentido pessoal, no 

desenvolvimento da personalidade e identidade dos sujeitos que escolhem. Isso se relaciona 

diretamente com os afetos, vivências e experiências dos sujeitos. 

Como o processo de escolhas e tomada de decisões, no campo da educação,  mostraram 

que nem sempre o sujeito tem o poder de escolha e, quando tem, esta está condicionada e 

limitada, no próximo tópico, traremos uma abordagem sobre se, de fato, os sujeitos podem ou 

não fazer escolhas e tomar suas decisões. 

Diante do exposto podemos caracterizar que nem sempre os sujeitos escolhem ou tem 

o poder de tomar alguma decisão e, quando o faz, age logicamente dentro de suas possibilidades 

objetivas de conhecimento. Isso ocorre pois, nas pesquisas analisadas, há uma sinalização dos 
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elementos relevantes para que o professor organize e desenvolva o ensino dentro de algumas 

circunstâncias teóricas e metodológicas.  

Pensando na superação dessa condição, um determinado sujeito tem alternativas 

restritas de escolha. Analisamos, assim, o modo de organização humana, principalmente na 

organização da sociedade capitalista, visto que nela quase tudo é orquestrado pela lógica do 

capital. Este, por sua vez, visa o lucro exacerbado daqueles que detém maior poder econômico 

em detrimento daqueles que possuem condições mínimas – os pobres, marginalizados, 

excluídos e menosprezados que não tem escolha e tampouco poder de consumo. “Sem sombra 

de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos o mais que possa. E o que 

temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse 

poder e o caráter desses limites” (MARX, 1965, p. 3). 

  Em um mundo totalmente regido pela lógica do capital, é de fato possível desenvolver 

ações de escolhas? Será que não estamos condicionados a possíveis escolhas e tomada de 

decisões já preestabelecidas pela lógica do capital? Se tomarmos como exemplo as escolhas 

profissionais relativas à docência, recorremos aos elementos que caracterizem o ensino de algo 

que já tenhamos vivenciado e/ou produzido ao longo de nossa formação, experiência acadêmica 

ou, ainda, participação direta ou indireta de uma experiência de um colega de área. A intenção 

de fazer algo ‘novo’ em que não temos prática relaciona-se com o nosso interesse de ter ouvido 

ou vivenciado, de maneira indireta, algo que outro professor realizou e queremos ‘testar’, 

arriscar para verificar se é assertivo ou não. No entanto, quando não sabemos ou não temos 

ideia por onde começar ou decidir, indagamos: como escolher? Se não temos conhecimento 

sobre determinado recurso, metodologia, modo ou técnica para organizar o ensino, como 

podemos escolher?  

Tais questionamentos remetem: Ao organizar o ensino, realmente podemos afirmar 

que fazemos escolhas? Pensando na solução, recorremos a três autores Bohoslavsky (1977), 

Bock (2010, 2013) e Aguiar (2006) que dialogam com nossa abordagem teórica, diferindo na 

compreensão da subjetividade na perspectiva defendida por Gonzales Rey. Assim, utilizamos 

tais autores para dialogar com o leitor sobre o desenvolvimento do processo de escolhas na 

perspectiva da psicologia para então tratarmos no viés pedagógico. Iniciando com Bohoslavsky 

(1977), psicólogo argentino que estudou sobre as escolhas no campo da profissionalidade, 

dedicando-se seus trabalhos a orientação vocacional que trata o processo de escolhas como uma 

ação psicológica, concebendo-a como um momento de mudança na vida dos sujeitos. Segundo 

Bohoslavsky (1977), as pessoas que buscavam uma orientação vocacional profissional sentiam 

uma necessidade de buscar no psicólogo um auxílio para tomar decisões e realizar escolhas, e, 
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esse momento era considerado como crítico pelo sujeito que necessitava de tal orientação. É 

importante perceber que o sujeito que buscava a orientação estava condicionado ao 

desenvolvimento posterior de “vir-a-ser”, do que iria acontecer e como os processos iriam fluir 

daquele momento em diante. 

Como psicólogo, Bohoslavsky (1977) expressa que as orientações vocacionais ainda 

correspondiam a vários quadros de referências, tais como “orientações teóricas, concepções 

filosóficas e científicas e diversas técnicas de trabalho, embora nem sempre as diferenças sejam 

bastante explicitas” (BOHOSLAVSKY, 1977, p. 28). Ou seja, o trabalho do psicólogo, ao 

orientar os sujeitos para sua profissionalidade, utilizava-se de várias fontes que não somente a 

psicologia. 

Para Bock (2010), autor brasileiro e grande estudioso das escolhas profissionais, o 

processo de tomada de decisões e escolhas são percebidos partindo da premissa que está 

diretamente relacionada à historicidade da realidade histórica coletiva dos homens e dos 

indivíduos propriamente ditos, que, por sua vez, permeiam as contradições e o movimento de 

constituir-se para, então, compreender as subjetividades e a ação de escolha de um sujeito. 

Na defesa da historicidade, Bock (2010) preocupa-se com o cenário em constante 

ascensão em nosso país, ressaltando, em seu trabalho, o neoliberalismo e o processo de escolhas 

profissionais, principalmente das classes menos favorecidas economicamente do Brasil. O autor 

coloca em destaque que o sujeito pode ter ou não escolhas, dependendo de sua realidade de 

vida, pois, às vezes, o sujeito nem sabe que existe determinada profissão e acaba fazendo 

escolhas a partir do que já se conhece ou vivencia indiretamente por meio da experiência do 

seu círculo de amigos e/ou familiar. 

 Na perspectiva da psicologia, principalmente aos aspectos relacionados ao processo de 

escolhas profissionais, os psicólogos atuam em duas grandes linhas teóricas que sinalizam uma 

modalidade específica, são elas: a modalidade estatística e a modalidade clínica – que, de 

acordo com nossos estudos, é melhor concebida pelos psicólogos contemporâneos. Abaixo, 

temos o quadro 04 que expressa tais modalidades explicadas a partir das conjecturas de 

Boholavsky (1977). 
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Quadro 04 – Orientações vocacionais segundo Bohoslavsky (1997) 

Referências de modalidades de orientação vocacional segundo Bohoslavsky (1997) 

Modalidade Estatística Modalidade Clínica 

1. O adolescente, dadas a dimensão e o tipo de 

conflito que enfrenta, não está em condições de 

chegar a uma decisão por si mesmo; 

 

2. Cada carreira ou profissão requer aptidões 

específicas. Estas são: 

a) definíveis a priori; 

b) mensuráveis; 

c) mais ou menos estáveis ao longo da vida. 

 

3. A satisfação no estudo e na profissão depende 

do interesse que se tenha por eles. O interesse é 

específico, mensurável e desconhecido pelo 

sujeito; 

 

 

4. As profissões não mudam. A realidade 

sociocultural, tampouco. Por isso, pode-se 

predizer, conhecendo a situação atual, o 

desempenho futuro de quem hoje se ajusta, por 

suas aptidões, ao que hoje é determinada carreira 

ou profissão. Se os jovens têm as aptidões 

suficientes, não terá que enfrentar obstáculos. 

Fará uma carreira bem-sucedida. 

 

5. O psicólogo deve desempenhar um papel 

ativo, aconselhando o jovem. Deixar de fazê-lo, 

aumenta indevidame,nte sua ansiedade, quanto 

esta deve ser diminuída. (BOHOSLAVSKY, 

1977, p. 30-32, grifo do autor)  

1. O adolescente pode chegar a uma decisão se 

conseguir elaborar os conflitos e ansiedades que 

experimenta em relação ao seu futuro; 

2. As carreiras e as profissões requerem 

potencialidades, que não são específicas. 

Portanto, estas não podem ser definidas a priori, 

nem muito menos, ser medidas; 

3. O prazer no estudo e na profissão depende do 

tipo de vínculo que se estabelece com eles. O 

vínculo depende da personalidade, que não é 

um a priori, mas que se define na ação 

(incluindo, certamente, a ação de estudar e 

trabalharem determinada disciplina); 

O interesse não é desconhecido pelo sujeito, 

mesmo que, possivelmente, o sejam motivos que 

determina esse interesse específico; 

4. A realidade sociocultural muda 

incessantemente. Surgem novas carreiras, 

especializações e campos de trabalho, 

continuamente. 

Conhecer a situação atual é importante. Mais 

importante é antecipar a situação futura. 

Ninguém pode predizer o sucesso, a menos que 

seja entendido como a possibilidade de superar 

os obstáculos com maturidade. 

5. O adolescente deve desempenhar um papel 

ativo. A tarefa do psicólogo é esclarecer e 

informar. A ansiedade não deve ser amenizada, 

mas resolvida; e isto, somente se o adolescente 

elabora os conflitos que lhe deram origem.  

(BOHOSLAVSKY, 1977, p. 30-32, itálico grifo 

do autor, negrito grifo nosso) 

Fonte: Produção do autor desenvolvido por meio da leitura de Bohoslavsky (1997). 

 

Ao compreender os aspectos descritos que constituem a modalidade estatística, fica 

evidente que o psicólogo que a desenvolve percebe o processo de escolhas como uma ação que 

necessariamente será evidenciada por ele a partir de padrões que encaixam o seu cliente em 

uma determinada aproximação com uma profissão específica. Nessa perspectiva, o sujeito não 

escolhe, pois ele está fadado a cumprir sua ‘vocação’ ou sua missão ao assumir sua 

profissionalidade a qual já foi determinada por sua condição e realidade. Ao analisar as 

premissas da modalidade Clínica, percebemos que a visão é totalmente distinta da modalidade 

estatística, pois, nesta modalidade, o indivíduo tem papal determinante em sua escolha. Até as 

profissões são tratadas com algumas potencialidades especificas, que, de modo algum, podem 



52 

 

ser mensuradas, e que o tipo de profissão que o sujeito virá a escolher depende de suas relações 

com estas e que estão relacionadas a duas categorias: personalidade do sujeito e realidade 

sociocultural, para então perceber e orientar em qual profissão o sujeito se interage melhor. 

Percebemos que o sujeito que escolhe uma profissão, nas ideias propostas, requer duas 

visões distintas do ponto de vista do psicólogo: uma onde o sujeito não tem condições mínimas 

de escolhas e outra em que o sujeito sinaliza por meio das categorias de sua personalidade e 

realidade sociocultural. Isso demonstra minimamente a indicação de quais profissões ele 

apresenta melhores identificações, ressaltando ao psicólogo orientar e perceber quais 

identificações e interações são mais intensas e frequentes, dando aportes que sinalizam uma 

opção de escolha profissional. 

Em consonância com nossa abordagem, identificamo-nos melhor com a segunda 

modalidade apresentada por Bohoslavsky (1977), ressaltada por Bock (2010) em sua pesquisa 

sobre as escolhas profissionais no cenário brasileiro com as classes menos favorecida 

economicamente. Destacando-se, entre elas, que o sujeito escolhe, a partir de suas necessidades 

e motivos e desenvolve a ação de escolha por meio de suas perspectivas, premissas, realidades, 

vivências e experiências. Contudo, mesmo que limitadas, as escolhas acontecem, pois, por mais 

que um sujeito vivencie e experimente realidades ao longo de sua vida, nunca conseguirá 

vivenciar de tudo, nunca terá todo o conhecimento para tomar a decisão ou realizar a melhor 

escolha possível. Entretanto, ele poderá dentro, de sua realidade objetiva, sinalizar uma boa 

escolha, independentemente se ela está condicionada à profissionalidade ou a outra situação 

que emerge de sua realidade. 

Aguiar (2006) percebe o sujeito, assim como Bock (2010), como aquele ser social e 

histórico, que, ao longo de suas vivências oportunizadas por sua ontogênese e convívio social, 

desenvolve sentidos subjetivos e tais sentidos oportuniza a ação de escolha. 

 

[...] vamos entender o sujeito como aquele que é ao mesmo tempo único e singular, 

mas também social e histórico, como aquele que transforma o social em psicológico, 

como aquele que vive a unidade contraditória do simbólico e do emocional e como 

aquele que produz sentidos subjetivos. Por isso, com certeza, ele certamente, escolhe 

(AGUIAR, 2006, p. 12, grifo da autora). 

 

 Na defesa de que o sujeito pode realizar escolhas e que de fato ele escolhe, Bohoslavsky 

(1977) argumenta que se pode categorizar as escolhas num processo de identificação o qual ele 

determina como identidade ocupacional, referindo-se aos aspectos constituintes e basilares da 

identificação com determinada ocupação profissional. Segundo o autor, os indivíduos, sendo 

produtos da coletividade, trazem consigo algumas identificações com determinadas profissões 
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e isso pode caracterizar suas preferencias profissionais, constituindo, assim, sua identidade 

profissional, que, por sua vez, não está delimitada, pronta e acabada, mas sim em um processo 

de construção que se assemelha muito com a identidade pessoal. Logo, extingue-se a ideia de 

que vocação se relaciona com algo preestabelecido que deva ser descoberto. 

Em fuga à predeterminação, o autor concebe o sujeito, assim como Aguiar (2006) e 

Bock (2010, 2013), como um ser social em constante movimento de constituição, sobretudo 

aos aspectos relacionados aos fatores psicológicos dos indivíduos, percebendo o processo de 

identidade, assim como, apresentado por Ciampa (2001), é um processo em constantes 

transformações que recebem influências históricas, sociais e culturais. Assim, a identidade 

ocupacional não é pré-determinada e nem determina nenhuma escolha profissional, todavia 

pode subsidiar esse processo por meio do contexto em que estão envolvidos os sujeitos. 

 Pensar nos processos de identidade, principalmente no ocupacional, remete pensar na 

profissionalidade em específico, que muito interfere nas decisões profissionais dos sujeitos. 

Bohoslavski (1977) apresenta uma preocupação em pensar em determinada profissão não no 

sentido de suas atribuições, porém demonstra um olhar diferenciado que vai além das 

aparências sobre o que um profissional específico faz, levando em conta os significados sociais 

que são atribuídos àquela determinada profissão. 

 

Por exemplo, é necessário que se deixe de pensar no médico, abstratamente. A 

ocupação de médico é definida num contexto de interação social. Não existe um 

médico “em geral”, nem uma ocupação médica abstrata. O caráter concreto é dado 

pelo fato de que a ocupação é o nome que recebe a síntese de expectativas do papel, 

num contexto histórico-social determinado (BOHOSLAVSKY, 1977, p. 55, grifo do 

autor). 

 

Essa perspectiva de olhar para a síntese das expectativas do papel de uma profissão, 

percebendo seu contexto histórico-social e não somente o papel que se exerce ou simplesmente 

as suas principais atribuições, enriquece muito o movimento de escolhas dos sujeitos, pois estes 

passam a perceber o início de uma ‘totalidade’ em processo de desenvolvimento de uma 

profissão, identificando quem é e como é esse profissional, bem como é visto, percebido e 

influenciado pela sociedade. De acordo com a identificação do sujeito, que está desenvolvendo 

determinada escolha ou tomando uma decisão sobre sua profissionalidade, Bohoslavsky (1977) 

caracteriza o processo como resultante de uma identificação, que é em síntese o que determina 

certa identificação com algo ou alguém. 

 

Muitas das vezes podemos conhecer qual é a resultante de uma identificação, mas 

não o que determina essa identificação. Sabemos que o adolescente que tem o mesmo 

andar de seu pai, fá-lo porque se identificou com ele. Se o pai de um adolescente é 

advogado, e o filho quer estudar Direito, podemos supor, entre outras coisas, que se 

identificou com o pai, mas tal suposição não basta para compreender para que e por 
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que se identificou com o pai e porque se identificou com esse aspecto do pai, que é a 

ocupação, e não com outros (BOHOSLAVSKY, 1977, p. 56, grifo do autor). 

 

 Para Bohoslavsky (1977), as resultantes de uma identificação é o que, de fato, sinalizam 

para o psicólogo – que está fazendo a orientação profissional – os indícios necessários para 

investir nas orientações a fim de que o sujeito tenha condições de realizar suas escolhas de 

modo mais confiante e próximo de suas zonas de interesse, que estão em confluência com a sua 

identidade ocupacional, considerando fortemente os aspectos históricos, cultuais e sociais dos 

sujeitos. Assim, respondendo a questão proposta no início deste tópico, defende-se de fato que 

o sujeito realiza suas escolhas e, quando orientado por um psicólogo, ainda assim, ele próprio 

(o sujeito) está realizando suas escolhas, pois o papel do psicólogo, neste campo, é o de 

mediador e orientador do processo, levando em consideração o ser histórico e social que busca 

auxílio neste momento de grandes mudanças e transformações psicológicas. O papel do 

psicólogo, fundamentalmente, é amenizar os conflitos, orientando o sujeito de acordo com as 

suas preferências que são motivadas, inclusive, por seus processos históricos e sociais. O sujeito 

escolhe, não em uma perspectiva condicionada ou pré-estabelecida, mas a partir de uma visão 

mais ampla sobre as variáveis em questão em que se ressalta as mediações histórico-culturais e 

sociais da vida do sujeito. Imprime-se, portanto, uma visão dialética da tomada de decisões, as 

consideramos como “[...] forma de imprimirmos uma visão dialética da constituição do 

humano, rompendo com visões subjetivistas ou objetivistas, considerando as mediações sociais 

e históricas como constitutivas” (AGUIAR, 2006, p. 13). 

 Compreender o processo de tomada de decisões e escolhas numa visão dialética é uma 

forma de perceber o processo na relação entre homem e o mundo, em suas vivências, 

experiências, observações, reflexões que, por sua vez estão no contexto histórico de 

desenvolvimento, no contexto histórico singular do sujeito e na sua realidade objetiva 

sociocultural, envolvendo aspectos de fluência em que se estabelecem a identidade ocupacional 

e outras identidades – que também se estabelecem pelas preferências de identificação com algo 

ou alguém – e de negação. Assim, percebe-se o sujeito em seu processo de humanização, que 

determina suas escolhas num processo dialético com relação intrínseca com o mundo. 

Ressaltamos que, se quisermos compreender a gênese do processo de escolhas 

devemos focar nas mediações sociais e históricas em que o sujeito está inserido, percebendo 

todas as nuances subjetivas que sujeito escolhe. Logo, “[...] o que mais caracteriza o domínio 

da própria conduta humana é a escolha, e essa é a essência do ato volitivo [...] temos que focar 

as mediações sociais e históricas constitutivas de tal processo e observar como o sujeito 
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configura tais determinações” (AGUIAR, 2006, p. 13-14). A essa subjetividade, a autora 

argumenta que: “a discussão sobre escolha só pode ser enfrentada se situada na trama de um 

debate que considere o histórico, o social, o ideológico e o subjetivo como elementos, ao mesmo 

tempo, diferenciados e inseparáveis” (AGUIAR, 2006, p. 14). Na defesa para considerar os 

elementos histórico, social, ideológico e subjetivo como elementos que são distintos, mas que 

contribuem para a apropriação da percepção de como, de fato, o sujeito escolhe, defende-se a 

ideia de ‘unidade’, proposta como um conceito vigotskiano. Nela, as partes de uma totalidade, 

apesar de distintas, formam um conjunto indissociável que compõem a totalidade, utilizado aqui 

para pensarmos em quais categorias deve-se focar para compreender o processo de escolhas e 

tomada de decisões docente. Bock (2010) ressalta que a dicotomia entre o sujeito que escolhe 

e o antigo debate do sujeito que não escolhe só foi superada por meio das categorias de 

subjetividade social, significado e sentido subjetivo, tal como apresenta: “[...] O sujeito escolhe 

e, para compreender o seu processo de escolha, é preciso estudar seu movimento pessoal (seus 

sentidos) e o conjunto de significações e condições objetivas e sociais onde está inserido” 

(BOCK, 2010, p. 139-140, grifo nosso). 

 Mesmo de forma limitada, o sujeito escolhe e essa escolha perpassa aos aspectos 

psicológicos envolvendo os significados sociais e sentidos pessoais que estão condicionados 

aos elementos: histórico, sociais, culturais, ideológicos e subjetivos dos sujeitos. Tem-se 

consciência de que os aportes teóricos desenvolvidos sobre o processo de escolhas têm foco na 

escolha profissional de estudantes, estando voltada para a orientação profissional.  

Para Heller (2016), o processo de escolhas está baseado na concretude em que se vive, 

diante das alternativas reais e objetivas que se tem da imagem do mundo. Assim, o homem não 

escolhe valores, contudo, faz uso de alternativas (dentro de suas possibilidades sobre o que 

vivenciou) para determinar a sua ação de escolha e, quanto maior for o rol de experiências, 

melhores condições de realizar uma escolha assertiva. 

 

As escolhas entre alternativas, juízos, atos, tem um conteúdo axiológico objetivo. Mas 

os homens jamais escolhem valores, assim como jamais escolhem o bem ou a 

felicidade. Escolhem sempre ideias concretas, finalidades concretas, alternativas 

concretas. Seus atos concretos de escolha estão naturalmente relacionados com sua 

atitude valorativa geral, assim como seus juízos estão ligados à sua imagem do mundo. 

E reciprocamente: sua atitude valorativa se fortalece no decorrer dos concretos atos 

de escolha. A heterogeneidade da realidade pode dificultar extraordinariamente, em 

alguns casos, a decisão acerca de qual é a escolha que, entre as alternativas dadas, 

dispõe de maior conteúdo valioso; e essa decisão – na medida em que é necessária – 

nem sempre se pode tomar independentemente da concreta pessoa que a prática 

(HELLER, 2016, p. 23-24, grifo da autora). 
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Determinamos as escolhas como subordinadas ao processo histórico de vida, 

compreendidas na generalidade humana por meio da cotidianidade. Ao se referir sobre a 

cotidiano, Heller (2016)  explica que o ponto de partida é o desenvolvimento do processo 

histórico e, para que o ser humano se encontre no movimento contínuo de existir, é necessário 

que se mantenha em uma reprodução – de existência individual e social  – no processo de 

desenvolvimento da existência. 

 Assim, a cotidianidade aos poucos se desenvolve e passa atribuir sentidos nos homens 

para constituição de sua personalidade e consequentemente daquilo que acredita estar correto 

ou não, imprimindo-lhe o conceito do que é moral ou ético de se fazer. Segundo Heller (2016), 

as escolhas que estão na esfera da cotidianidade não encontram uma motivação específica para 

realizá-las, tais como entrar em um ônibus cheio ou esperar o próximo, que talvez esteja vazio. 

Notamos que essa decisão é uma decisão instintiva, relacionada diretamente às condições 

objetivas das quais o sujeito pode ou não ter naquele momento. Já as decisões que são motivadas 

pela moralidade superam a cotidianidade pelo próprio compromisso pessoal que o sujeito pode 

ter ao tomar alguma decisão ou realizar sua ação de escolha, pensando nos outros, ou em 

diversas outras situações que dizem respeito sobre quem o sujeito é. As decisões passíveis de 

superação demonstram as particularidades individuais de cada sujeito que se elevam em sua 

singularidade diante da universalidade da condição humana. 

Para Heller (2016), as decisões que superam as condições objetivas intuitivas elevam 

a particularidade e singularidade humana, sendo mais assertiva de se tomar, pois não se trata 

mais de uma decisão para si, mas de uma decisão em si que envolvem múltiplos outros fatores 

que interferem na realidade social vivida. Mesmo afirmando que as decisões tomadas nas 

esferas da cotidianidade não estão, de certo modo, imbricadas de motivações morais, Heller 

(2016) deixa claro que não há uma cisão entre os dois tipos de decisões, uma está condicionada 

a outra, interagindo num par dialético em que uma se sobressai a outra em maior ou menor 

medida. Para autora, o que caracteriza uma decisão e sua qualidade de motivação moral são as 

ações que surgem de uma motivação coletiva, pensando em si e para si; sobre uma visão de 

mundo ampla, capaz de contemplar a generalidade humana, numa perspectiva de contemplar o 

social.  

Tomando por base as decisões que se elevam e transcendem a cotidianidade para o 

campo da educação, pode-se afirmar que o sujeito, ao organizar o ensino, pauta-se – ou deveria 

tomar como referência – nas escolhas mais racionais, e não simplesmente intuitivas, visto que 

suas decisões, no campo da educação, interferem diretamente nas condições sociais em que 

estão envolvidos todos os participes desse processo. 
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Assim, reafirma-se que o sujeito escolhe, estando suas escolhas relacionadas ao campo 

de suas vivências as quais estão subordinadas à esfera da cotidianidade e que, quando se tem 

uma consciência social e moral, tais escolhas superam essa esfera, estabelecendo ações mais 

eficientes. Outro ponto é que, diante da sociedade do consumo, percebida na era do capital, 

muitas de nossas escolhas acabam por contribuir ou reforçar essa lógica, leva-nos a agir 

conforme nossas inclinações puramente pessoais, ou, ao consumo de mercado ao qual estamos 

incorporados. Talvez, em uma sociedade desprendida da lógica do consumo exacerbado, 

teríamos melhores condições de realizar boas escolhas por meio de necessidades e motivos 

confluentes a nossa personalidade e vida em sociedade.  

A formação de professores em suas escolhas acadêmicas para organizar o ensino 

demonstram-se relevantes para compreender o processo de escolha e tomada de decisões na 

formação inicial e quanto as escolhas iniciais sobre os processos de ensino, inclusive, 

acadêmico, sobretudo as voltadas para a organização do ensino de matemática.  No próximo 

tópico, trataremos das escolhas e tomada de decisões desenvolvidas na atividade docente e em 

sua constituição, oportunizada pela formação inicial. 

 

 

1.2 O processo de escolhas e tomada de decisões na atividade docente: aportes teóricos 

para compreensão desse movimento 

 

Tomamos como premissa que o sujeito, mesmo tendo condições mínimas, realiza suas 

escolhas, reflete e, talvez, percebe a boa ou má qualidade delas. Acerca da atividade 

pedagógica, no que diz respeito às ações de organização da aula, o professor, ao estruturá-la e 

planejá-la, opta por determinadas escolhas, separa materiais, desenvolve estratégias de ensino 

e consolida o processo. Nesse caso, a qualidade da escolha de como irá desenvolver o ensino 

estão relacionados às suas concepções diante do que se entende sobre o ensino, educação, 

estratégias, metodologias e os conhecimentos pedagógicos e específicos que acabam abarcando 

todos os outros de modo generalizado. 

O processo de escolhas quando se baseado em experiências pessoais, provavelmente 

estará condicionado à avaliação, que pode ser negativa ou positiva. Na organização do ensino, 

somente saberemos se a escolha foi assertiva após o desenvolvimento da aula com os 

estudantes, percebendo se foi satisfatória e se conseguiu atingir seu objetivo. A qualidade das 

escolhas realizadas no momento da organização do ensino estará relacionada com os momentos 
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e os elementos constituintes da aula em si, envolvendo a motivação dos estudantes no 

desenvolvimento das tarefas propostas e suas inter-relações. 

Referenciamo-nos em Aguiar (2006) que, aborda sobre a qualidade das escolhas por 

meio de inúmeros elementos envolvidos, sendo um dos principais as condições vivenciadas e 

experimentadas pelo sujeito, condicionados a “[...] saber o conhecimento que o sujeito tem, o 

conhecimento que pensa que tem, o conhecimento que não tem, aquele que acredita que não 

tem, o que escolhe e o que deixa de escolher e, é claro, apreender as condições vividas pelo 

sujeito” (AGUIAR, 2006, p. 14). 

A qualidade das escolhas pode ocasionar no sujeito a possibilidade de frustações, pois 

elas podem ser forçadas a tomarem uma outra direção do que a situação idealizada. A 

experiência negativa do professor com a sua aula que não ocorreu conforme planejado pode 

não ser ruim, pois ele terá a possibilidade de tentar outras estratégias e ações que devem ser 

realizadas de imediato e, nesse momento, está ampliando seu campo de vivências e experiências 

com a docência, contribuir para as decisões futuras.  

A necessidade de organizar o ensino leva o professor a produzir planejamentos que 

estão repletos de escolhas pedagógicas, procedimentos metodológicos, recursos didáticos, entre 

outros. Entretanto, o que faz com que o sujeito escolha determinado elemento no movimento 

de ensino? Suas necessidades? Suas prioridades? O que se torna relevante é ressaltar que as 

necessidades nem sempre estão implícitas, e, às vezes, fazemos escolhas sobre o ensino que 

vamos produzir com os estudantes sobre o que consideramos relevantes, relacionando-se com 

as nossas necessidades, sobre como nós compreendemos a educação, conhecimento específico 

e ensino, estando, portanto, conexa também, às nossas experiências afetivas quanto aos modos 

e processos de ensinar. 

 

[...] o sujeito não tem, necessariamente, o controle e, muitas vezes, a consciência do 

movimento de constituição de suas necessidades. Assim, tal processo só pode ser 

entendido como fruto de um tipo específico de registro cognitivo e emocional, ou seja, 

a constituição das necessidades se dá de forma não necessariamente intencional, tendo 

nas emoções um componente fundamental. Portanto, podemos afirmar que nossos 

desejos provêm de nossas necessidades, ainda que não elejamos o que nos é necessário 

e, em última instância, podemos dizer que pensar sobre nós mesmos significa pensar 

sobre nossas necessidades (AGUIAR, 2006, p. 16). 

 

Destaca-se que nem sempre os professores têm controle sobre suas reais necessidades, 

pois elas se relacionam com as emoções que envolvem os sujeitos num estado de desejo de 

querer fazer um produzir algo. Somente as necessidades não mobilizam o sujeito a desenvolver 

a ação de escolha, mas se apresenta como elemento inicial para que ele desenvolva sua escolha. 
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O que sustenta o sujeito a executar determinada ação são os seus motivos, pensando aqui como 

o motor de toda a atividade docente. As necessidades promovem o interesse e os motivos 

promovem circunstâncias para a ação para o professor. “A compreensão dos motivos pode ser 

considerada, assim, a chave para a abertura a ações mais autônomas e maior liberdade” 

(CORDOVA; DIAS, 2019, p. 103). 

Para investigar as necessidades e motivos dos processos pelos quais o professor 

desenvolve suas escolhas, tem-se que investigar o que ele considera relevante na atividade 

pedagógica, ressaltando as aulas que considera ter maior qualidade e compreendendo os modos 

em que, possivelmente, investiriam para que os estudantes tenham melhores e maiores 

possibilidades de aprenderem. Assim, verificamos que as escolhas se fundamentam em duas 

grandes categorias: as necessidades e os motivos. Para Aguiar (2006), tais categorias se 

complementam e interagem entre si, sendo separadas apenas para definição concisa de cada 

uma, mas que juntas oportunizam a ação do sujeito além de propiciar a formação de sentidos 

subjetivos. Para autora, as escolhas, além de estarem condicionadas com as categorias citadas, 

estão envolvidas com a realidade social dos sujeitos, pois um sujeito só é capaz de ter 

necessidades e motivos devido ao seu contexto social, o seu lugar de fala e sua trajetória de 

vida. As experiências e vivências do sujeito, oportunizadas por esses espaços sociais, são os 

impulsionadores de suas necessidades e motivos. Vigotski (2010a) já apresentava que as 

circunstâncias, o meio, as vivências e experiências da realidade dos sujeitos são o que 

determinam o sujeito ser quem ele é, sendo um possível meio que oportuniza ao sujeito à 

formação de suas necessidades e motivos (sentidos), e, sobretudo, de maneira amais complexa 

a sua personalidade. 

 

A escolha está atrelada às necessidades e carências do indivíduo. A emoção faz parte 

desse processo. As necessidades são compostas pelos registros emocionais, gerados 

em um estado de desejo que mobiliza o indivíduo. O indivíduo significa algo do 

mundo social que será capaz de satisfazer sua necessidade; a partir desse momento, 

encontra-se o motivo (externo), vinculado com a necessidade (interna). Esse motivo 

direcionará sua ação com o objetivo de satisfação. A escolha, dessa forma, está 

vinculada com essa dinâmica de configuração de motivos – e, portanto, sentidos – e 

depende de fatores objetivos e subjetivos (CORDOVA; DIAS, 2019, p. 104). 

 

Toassa (2011) e Toassa e Souza (2010) enfatizam que as vivências podem estruturar 

os sistemas psicológicos, isto é, podem fundamentar a própria consciência e a personalidade. 

“As vivências são um conceito-coringa que delimita a nossa relação com o mundo desde o 

nascimento, relação que se complexifica com a estruturação dos sistemas psicológicos 

terciários (como consciência e personalidade)” (TOASSA; SOUZA, 2010, p. 765). Assim, a 
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vivência se relaciona intimamente com as categorias de necessidades e motivos, uma vez que 

será nas relações sociais das vivências que elas podem ser intencionadas. No caso das escolhas 

dos professores ao organizar o ensino, as suas vivências na realidade social, os contextos 

vividos nas suas formações – inicial e/ou continuada –, as suas experiências no campo escolar 

em suas múltiplas determinações dentro da instituição escola, as vivências com o ensino – seja 

como professor ou aluno – é que poderão impulsionar suas necessidades e motivos para 

determinação de suas ações para a escolha. 

As necessidades e motivos são as duas categorias que irão consolidar ou impulsionar 

a ação de escolha, que acontece num processo dialético, tendo aproximações com aspectos 

afetivos, envolvendo, sobretudo, os interesses. Sobre o assunto, Aguiar (2006) apresenta que o 

processo é complexo e contraditório e ainda afirma que tais tensões acontecem no campo da 

afetividade “[...] o processo de constituição das necessidades, motivos e sentidos, ocorre 

simultaneamente, num processo de mútua determinação, de forma complexa e contraditória, 

tensionado pelo afetivo e pelo simbólico, e sempre apropriado parcialmente pelo sujeito” 

(AGUIAR, 2006, p. 19). Segundo a autora, esse processo de constituição de necessidades e 

motivos somente é apropriado de forma parcial, isso se justifica pelo fato de nem sempre o 

sujeito estar apto a tomar decisões ou fazer escolhas assertivas. Quando defrontado com uma 

situação que nunca teve em suas vivências, ou uma situação de conflito, o sujeito nem sempre 

tem a certeza de como agir, e, nesse momento suas necessidades e motivos que o mobilizam a 

desenvolver a ação de escolha podem não ser suficientes para tomar uma boa decisão. Mesmo 

não tomando uma decisão que atenda todas as suas demandas, o sujeito será capaz de realizá-

la, pois sua trajetória de vida influenciará em suas necessidades, que, por sua vez, ocasionarão 

motivos para ele será capaz de, ainda que minimamente, tomar decisões. 

Na continuidade das discussões aqui postas, Cordova e Dias (2019, p. 102) apresentam 

que as escolhas se fundamentam em diversos aspectos, sobretudo na “[...] historicidade, 

relações sociais, ideologias e subjetividade”. Entendemos que o processo de escolhas e tomada 

de decisões é dialético e com múltiplas determinações que são caracterizadas pelas categorias 

de necessidade e motivos as quais são impulsionadas por meio da historicidade, afetividade 

adquirida pelo meio social, pela subjetividade dos sujeitos. 

O processo de escolhas é entendido por nós, como indissociável à atividade humana. 

Em uma perspectiva psicológica, Leontiev (1983) realiza um construto denominado como 
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Teoria da Atividade5 tratando-se da vida humana como um conjunto de atividades que vão 

substituindo uma a outra, das quais temos algumas classificadas com principais: jogo (atividade 

principal da infância), estudo (atividade principal dos sujeitos em idade escolar) e trabalho 

(atividade principal dos sujeitos que exercem o labor). Tais atividades principais não são únicas, 

mas, por serem predominantes em alguns momentos da vida humana, possibilitam certos 

desenvolvimentos psicológicos nos indivíduos, que resultam na produção da consciência. 

A relação da consciência com a atividade, sobretudo da relação social no processo de 

escolhas e tomada de decisões, pode ocorrer no par dialético consciência-personalidade. Isso 

acontece pois, para Leontiev (2021), a consciência humana individual é entendida como forma 

humana de reflexo subjetivo da realidade objetiva que, pode ser compreendida nas relações que 

surgem no curso da formação e desenvolvimento da sociedade. Já a personalidade seria, para 

Leontiev (2021), as neoformações psicológicas que se constituem nas relações de vida dos 

sujeitos – inclusive por meio de suas escolhas – que como resultado vão se constituindo 

enquanto atividades. Assim, a personalidade do sujeito não é preexistente a sua atividade, mas 

engendrada por ela, processo esse que ocorre em condições sociais concretas. Desse modo, o 

processo de escolhas e tomada de decisões podem ser compreendidos por meio da atividade. 

Sabemos que há outras atividades principais dos sujeitos, conforme menciona Elkonin 

(2017), que também, nos dão a ideia de desenvolvimento da personalidade e aspectos 

cognitivos. No entanto consideraremos as três atividades principais de Leontiev (1983) para 

estruturarmos nossa compreensão teórica. O conceito de atividade proposto por Leontiev 

(1983) se estrutura em elementos de orientação e execução – orientação: necessidades, motivos 

e tarefas e de execução, compostos pelas ações e operações. 

Ao organizar o ensino, o professor é orientado por suas necessidades, motivos e tarefas 

que advém de suas vivências, experiências, esferas cotidianas, afetividade, interesses, aspectos 

subjetivos, atribuição de sentido pessoal sobre educação, ensino, processos de ensino e 

aprendizagem, perspectivas sobre conteúdos, utilização de recursos de ensino, aula, 

planejamento, desenvolvimento de uma aula, entre outros, além de atender às demandas 

pedagógicas da instituição educacional que se encontra, normatizes curriculares e 

orientações/normas/leis que regulam e subsidiam o processo educativo escolar  para realizarem 

a ação de escolha ou tomada de decisão para organizarem o ensino e, consequentemente, 

desenvolver seu trabalho.  

                                                           
5 O conceito de Atividade proposto por Leontiev (1983) tem por objetivo explicar os processos psíquicos na 

transformação da realidade objetiva em realidade subjetiva por meio da consciência no par dialético realidade 

objetiva-consciência num processo histórico de transformação ao qual trataremos melhor no capítulo 2. 
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Para Libâneo (2015), há dois tipos de conhecimento que caracterizam o 

desenvolvimento do trabalho do professor: o conhecimento pedagógico e o conhecimento 

específico, que pode subsidiar a organização didática do ensino. Nesta perspectiva, o autor 

destaca “[...] as dificuldades dos professores em incorporar e articular em seu exercício 

profissional dois requisitos dessa profissão: o domínio dos conteúdos da disciplina e o domínio 

de saberes e habilidades para ensinar esses conteúdos” (LIBÂNEO, 2015, p. 630). Enfatizando 

a relevância desses conhecimentos para o processo de ensino e aprendizagem escolar, tem-se 

como premissa de que esse espaço tenha “[...] como pressuposto que a função preponderante 

da escola é a de assegurar os meios para os alunos se apropriarem dos conhecimentos e, assim, 

formarem um método teórico-conceitual de pensar e atuar” (LIBÂNEO, 2015, p. 639), o que 

determinará o tipo de estudante que se deseja formar.  

A organização didática do ensino pode possibilitar a apropriação dos conceitos 

historicamente desenvolvidos ao longo da vida humana, sendo relevante pensá-los de forma 

conexa. “O professor deve não só dominar o conteúdo, mas especialmente, os métodos e 

procedimentos investigativos da ciência ensinada. Portanto, o conhecimento disciplinar e o 

conhecimento pedagógico estão mutuamente integrados” (LIBÂNEO, 2015, p. 640). 

Destarte, para organizar o ensino de matemática, é necessário que o professor tenha 

conhecimento específico dos conceitos matemáticos e saiba organizar adequadamente o seu 

ensino por meio do conhecimento pedagógico para que seus estudantes tenham condições de 

apropriar dos conceitos matemáticos que fizeram e ainda fazem parte de nossas atividades 

diárias. Nesse sentido, destaca-se, teoricamente, os dois conhecimentos, assim como defendido 

por Libâneo (2015) como conhecimentos indissociáveis para organização didática do ensino, 

acrescentando que os dois conhecimentos formam uma unidade para a organização do ensino, 

sendo uma fonte teórico-metodológica que sustentam as escolhas dos professores ao organizar 

o ensino de matemática. 

 O termo unidade é utilizado no sentido marxiano e vigotskiano. No primeiro, 

referindo-se ao método de análise da realidade do capital amplamente estudado por Marx 

(2010) quando expõe a realidade como uma síntese de múltiplas determinações e expressando 

que, para compreender a realidade e fazer uma análise, é necessário compreender o que são 

essas múltiplas determinações. Como de fato são inúmeras, consiste em fazer a análise em 

unidades – partes significativas do todo – em que seja possível perceber características e 

elementos que possibilitam determinar a realidade tal como ela é superando a aparência dos 

fenômenos, como defende, chamando a realidade de concreto: “O concreto é concreto por ser 
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uma concentração (Zusammenfassung = concentração, síntese) de muitas determinações, logo, 

uma unidade do múltiplo” (MARX, 2010, p. 111). 

Na mesma perspectiva, encontramos nos trabalhos de Vigotski, um método de análise 

na psicologia, estabelecendo como unidade uma parte do todo permeada de elementos 

significativos, que, quando composta às outras unidades, expressam a totalidade dos estudos 

psicológicos, como descreve “[...] diferentemente dos elementos, não perdem as propriedades 

inerentes à totalidade e são suscetíveis de explicação mas contêm, em sua forma primária e 

simples, aquelas propriedades do todo em função das quais se empreende a análise” 

(VIGOTSKI, 2000, p. 397-398). 

Assim, o conceito de unidade refere-se, entre outras possibilidades, a consideração de 

dois aspectos relevantes para a organização do ensino, que são os conhecimentos pedagógicos 

e os conhecimentos específicos, em que o processo de escolhas e tomada de decisões para 

organização do ensino podem oportunizar a função de mediação entre os conhecimentos, 

possibilitando ao professor fazer e desenvolver eleições metodológicas de como organizar e 

desenvolver o ensino. 

Pensando na organização do ensino de matemática, há que se considerar aspectos 

gerais da didática nos conhecimentos pedagógicos o próprio conhecimento específico de 

matemática. 

Destacamos na figura abaixo, a relação da unidade entre conhecimento específico e 

conhecimento pedagógico para subsidiar as escolhas e tomada de decisões para organizar o 

ensino de matemática. 

 

Figura 03 – Unidade entre conhecimento pedagógico e conhecimento específico 

 

Fonte: Produção do autor. 

 

Tomando a unidade entre conhecimento específico da área de matemática e o 

conhecimento pedagógico, é possível pensarmos nas ações de escolha para organização do 
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ensino. Para isso, fazemos a defesa de uma educação humanizadora6, compreendida na 

Atividade Humana por meio da Atividade Pedagógica – unidade da atividade de ensino e 

atividade de estudo – que, por sua vez, é constituída por meio da Atividade Orientadora de 

Ensino (AOE). Entendemos a AOE como “[...] um modo geral de organização da atividade 

pedagógica, compreendida como uma unidade entre a atividade de ensino, realizada pelo 

professor, e a atividade de aprendizagem da criança, uma vez que essa se constitui a partir de 

[...]” (MOURA; ARAÚJO; SERRÃO, 2019, p. 421) necessidades, motivos, objetivos e o 

desenvolvimento de ações que considerem as condições objetivas do contexto escolar 

(MOURA, 2016). 

Assim, o processo de escolhas e tomada de decisões é compreendido como uma 

unidade entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento específico, no contexto de uma 

educação humanizadora, por meio da Atividade Pedagógica a qual defendemos a AOE numa 

articulação com seus elementos, sobretudo os de ensino – na realidade do professor – que 

objetiva a aprendizagem de seus estudantes, determinando suas preferências em escolher e 

tomar decisões para que o ensino oportunize aos alunos a apropriação dos modos 

generalizadores do pensamento para solução de problemas diversos relacionados ao 

conhecimento teórico. Tomamos por base que a educação numa perspectiva humanizadora 

foram intencionalmente articuladas para o desenvolvimento da Atividade Orientadora de 

Ensino, que destaca o conteúdo, sujeito, objeto, motivos, ações e operações desenvolvidas por 

cada uma das atividades – de ensino e estudo. 

Com foco no movimento constitutivo da atividade de ensino do professor, ao organizá-

lo, este desenvolve ações que remetem ao processo de eleição, escolhas e decisões sobre os 

procedimentos necessários para o desenvolvimento dos conhecimentos teóricos junto aos 

estudantes para que estes possam apropriar destes. Assim, o processo de escolhas e tomada de 

decisões na atividade docente permite perceber as multideterminações  que partem de um 

sujeito que é histórico e social, que apresenta características singulares sobre os processos 

fundamentais de sua consciência7, convicções, interesses, relacionados a sua subjetividade, 

conforme discutido por Aguiar (2006) e Cordova e Dias (2019), para fundamentação das 

                                                           
6 Conceito que será melhor explorado no capítulo 3, bem como os demais que são apresentados neste mesmo 

parágrafo. 
7 A consciência é a transformação subjetiva da realidade objetiva, podendo ser explicada nos elementos 

estruturantes “[...] da Atividade humana engendrada por condições históricas concretas, depois, a partir desta 

estrutura, pôr em evidência as particularidades psicológicas da estrutura da consciência dos homens” (LEONTIEV, 

1983, p. 100). 
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escolhas, mas que são orientadas pelos motivos, vivências e experiências (afetivo-volitivas, 

inclusive) dos sujeitos que desenvolvem essa ação.  

Na figura 04, esboça-se um modelo representativo do processo de escolhas e tomada 

de decisões fundamentados na Teoria Histórico-Cultural. 

 

Figura 04 – Educação Humanizadora e o processo de escolhas fundamentado na AOE 

 

Fonte: Produção do autor com referências em Moura (2016) e Cedro (2008). 

 

Percebemos na figura que o processo de escolhas e tomada de decisões na atividade 

docente do professor envolve e está relacionada à atividade pedagógica como um todo e, deste 

modo, só pode ser entendida pensando na esfera da qualidade das escolhas, visando as melhores 

condições possíveis para o desenvolvimento da atividade de estudo, referindo-se 

especificamente aos estudantes. 

A fim de um construto teórico mais sólido, consideramos em Sacristán (1998), uma 

abordagem sobre as ações desenvolvidas por inúmeros sujeitos que ocupam a área da educação. 
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Ele ressalta que os indivíduos que realizam decisões em educação são sujeitos que pensam na 

prática dos acontecimentos educativos, direcionando as escolhas e decisões na educação como 

uma ação prática. “Como princípio geral, propomos que quem tem poder de decisão em 

educação seja entendido como um agente que “transporta ideias para a prática” e que marca a 

experiência educacional com a sua contribuição [...]” (SACRISTÁN, 1998, p. 23, tradução e 

grifo nossos). Ainda para o autor, as ações, descritas como ações de escolhas ou decisões no 

campo da educação “[...] expressam a singularidade de si mesmo, graças à qual podemos 

esperar o inesperado e o imprevisível, mas por meio delas cada um constrói sua própria 

diferença em relação aos outros e se torna um ator único em sua própria vida” (SACRISTÁN, 

1998, p. 37, tradução nossa).  

Assim, a decisão na educação passa a ser um marco, pois, por meio dela, gera-se uma 

identificação própria, tanto de quem realiza a escolha/decisão, quanto de todos os sujeitos que 

dela se desdobram. Uma tomada de decisão mais consciente perpassa, segundo Sacristán 

(1998), pela intencionalidade do sujeito e dos motivos e interesses que movem e produzem a 

síntese do poder de escolha ou decisão. Sobre a intencionalidade, o autor descreve que “[...] é 

condição necessária de ação e a compreensão desse elemento dinâmico e impulsionador é 

fundamental para qualquer educador, principalmente em um contexto de valores esmaecidos e 

rotinas estabelecidas diante de desafios importantes que exigem respostas comprometidas.” 

(SACRISTÁN, 1998, p. 39, tradução nossa) e, ressalta que quem desenvolve a ação de escolha, 

ainda, mantém uma articulação dos “[...] propósitos, intenções, interesses, motivos, fins, 

necessidades, paixões que gravitam sobre o agente ou sujeito que desenvolve ações.” 

(SACRISTÁN, 1998, p. 40, tradução e grifo nossos). 

Ao conceber as escolhas, eleição e decisões como ações da prática educativa, Sacristán 

(1998) desenvolve uma tríade de componentes que relacionam e caracterizam tal ação: 

componente cognitivo (consciência e conhecimento pessoal), componente dinâmico (motivos 

e intenções) e componente prático (experiência do saber fazer pessoal). Segundo o autor, esses 

três componentes garantem e oportunizam a tomada de decisões no campo da educação 

realizados pelo sujeito (alguém que envolva o processo educativo, inclusive o professor) que 

desenvolvem uma situação/contexto (de ensino ou alguma outra situação que requer uma 

tomada de decisão no campo da educação).  

 

Executar ações, querer realizá-las e pensar sobre elas são três componentes básicos 

interligados da atividade do sujeito. A interação entre eles forma o triângulo das 

relações recíprocas para compreender o comportamento humano, em geral, com todas 

as suas contradições e coerências, e as ações educativas e pedagógicas em particular. 

É um triângulo, não uma linha na qual colocar claramente qual componente precede 
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qual outro para explicar o início de uma ação (SACRISTÁN, 1998, p. 58, tradução 

nossa). 

 

O autor inclusive esboça uma figura que representa essa tomada de decisão no campo 

da educação, em específico, um que é responsável pela organização do ensino pelo professor. 

Abaixo, tem-se uma interpretação de representação do processo de escolhas e tomadas de 

decisões na organização do ensino. 

 

 

Figura 05. Processo de escolhas e tomada de decisões como uma ação articulada entre a 

organização do ensino e o desenvolvimento da atividade de ensino pelo professor. 

 

Fonte: Produção do autor, fundamentado em Sacristán (1998). 

 

Nesta figura, trazemos uma possibilidade de demonstração do processo de análise e 

síntese do que foi discutido e problematizado ao longo deste capítulo, visto que o processo de 

escolhas e tomada de decisões é entendido por nós como uma ação dentro do desenvolvimento 

da categoria de atividade e que tais escolhas estão relacionadas a organização do ensino 

(atividade principal do professor) e o próprio desenvolvimento dessa atividade que, por sua vez, 

acaba por implicar no desenvolvimento do estudante que se coloca em atividade de estudo.  
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A figura remete à representação de um modelo didático de explicação dos processos e 

elementos que permeiam o ensino, destacando os principais critérios que sustentam a eleição 

da situação de ensino. Com foco na atividade docente, caracteriza-se o desenvolvimento do 

processo de escolhas e tomada de decisões por meio de uma tríade, altamente articulada, 

formando uma unidade entre: a) orientações teórico metodológicas, consciência e 

conhecimento pessoal, que remetem às condições objetivas sobre os conhecimentos efetivos 

que os agentes que podem realizar escolhas ou tomar decisões podem ter, incluindo as bases 

ideológicas, filosóficas e conhecimentos teóricos e metodológicos sobre determinada situação; 

b) necessidades, motivos, interesses e intenções, que permeiam e geram condições de mover a 

ação mobilizada para uma finalidade, aqui as determinações oriundas dos motivos dos sujeitos 

condicionam a ação de escolha; e c) vivências e experiências pessoais e coletivas que o sujeito 

já desenvolveu ao longo de sua trajetória, seja como estudante ou como professor, elegendo o 

que considera plausível e passível de ser realizado, valendo o mesmo para a não predileção. 

A tríade mantém-se em formato de triângulo apresentando a possibilidade de 

movimento, sendo possível dar maior ou menor importância a algum aspecto dependendo do 

contexto ou, em nosso caso, dependendo da situação de ensino que está se propondo a 

desenvolver. Separamos os aspectos somente a nível de explicação, devido se articularem uns 

aos outros dando o movimento de tomada de escolhas e decisões no campo da educação. 

Em síntese, destacamos que o processo de escolhas e tomada de decisões no campo da 

organização do ensino de matemática pode ser percebida como uma unidade entre o 

conhecimento pedagógico e o conhecimento específico, relacionando-se diretamente à 

atividade pedagógica, sendo uma ação especifica do professor que organiza o ensino, visando 

oportunizar a atividade de estudo de seus alunos. Assim, o referido processo se sustenta em três 

fatores: a) necessidades, motivos, interesses e intenções; b) orientações teórico-metodológicas 

e c) vivências e experiências dos sujeitos. 

Retomando ao objeto de pesquisa, questionamos: Como o futuro professor de 

matemática desenvolve escolhas para organizar o ensino? Que elementos são considerados 

relevantes pelo docente, para determinar o modo de organizar o ensino. O próximo tópico 

tratará destas questões de modo teórico, trazendo aproximações entre as relações do conteúdo 

matemático com o processo de ensino. 
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1.3 Escolhas e tomada de decisões na organização do ensino de matemática 

 

O que é necessário para organizar o ensino? Como já ressaltamos, o processo de 

escolhas e tomada de decisões na organização do ensino pressupõe os aspetos históricos de 

vivências e experiências dos sujeitos, que são fundamentados em uma ou mais teorias que 

limitam ou expandem as ideias para a produção de necessidades, motivos e tarefas dos docentes. 

Na perspectiva de organização do ensino de matemática temos várias teorias que fundamentam 

e dão qualidade ao ensino, sobretudo as de origem nas perspectivas da psicologia pedagógica. 

Dentre elas podemos destacar a didática francesa, influenciada pelas ideias pedagógicas de Jean 

Piaget e seus seguidores como Brousseau (1988). Elas chegam fortemente ao Brasil por meio 

do trabalho de Pais (2018), organizados pela teoria dos campos conceituais de Vergnaud (1990) 

e similares, como foi possível observar nas produções que enfatizam o processo de escolhas 

para organização do ensino de matemática no início deste capítulo. Há teorias de organização 

do ensino de matemática fundamentadas na perspectiva da pedagogia Waldorf. Dentre os 

trabalhos que se solidificaram no Brasil, Silva (2007) e Steiner (1996) promovem a expectativa 

de um ensino transversal que relaciona uma aprendizagem vivencial numa perspectiva 

espiritual. Tem-se a organização do ensino na perspectiva afetiva de Henri Wallon, a qual cita-

se os trabalhos de Wallon (2007, 1975) para o desenvolvimento do ensino e há trabalhos 

fundamentados na aprendizagem significativa de Ausubel (1982). A perspectiva da psicologia 

pedagógica adotada é fundamentada nos processos histórico-culturais e sociais, sobretudo com 

fundamentos em Vigotski (2010b). Diante da vasta produção relacionadas às correntes da 

psicologia pedagógica que fundamentam o ensino, optou-se pelo aprofundamento na 

organização do ensino na perspectiva histórico-cultural, em especial nas ideias de Moura (2016) 

por meio da Atividade Orientadora de Ensino, que poderá ser melhor compreendida no terceiro 

capítulo. 

Em Libâneo (2013), percebemos que o planejamento “[...] é um processo de 

racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a 

problemática do contexto social” (LIBÂNEO, 2013, p. 246). Segundo o autor, há três tipos de 

planejamento no campo educacional: o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula: 

 

[...] O plano da escola é um documento mais global; expressa orientações gerais que 

sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo e, de 

outro, as ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino 

propriamente ditos. O plano de ensino (ou plano de unidades) é a previsão dos 

objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou semestre; é u documento mais 

elaborado, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos específicos, 
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conteúdos e desenvolvimento metodológico. O plano de aula é a previsão do 

desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou conjunto de aulas e tem um caráter 

bastante específico (LIBÂNEO, 2013, p. 249-250, grifo do autor). 

 

Assim, a ação de planejamento docente pode perpassar essas três estruturas de plano 

importantes para organização do trabalho docente em confluência com o trabalho desenvolvido 

pela instituição de ensino. Tratando-se especificamente do planejamento de aula do professor 

de matemática, temos que este deve ser um elemento imprescindível na organização do ensino, 

pois ele tem a função de explicitar os procedimentos do trabalho docente, expressar vínculos 

de posicionamento filosófico, profissional e político-pedagógico, além dos vínculos afetivos 

que serão estabelecidos com a turma. Ainda, assegura a previsão das ações docentes, 

descartando, em grande parte, a improvisação e prevê os conteúdos, objetivos e métodos diante 

das exigências e condições socioculturais. Outro ponto é que ele assegura a coerência do 

trabalho docente que compõem o processo de ensino: os objetivos, conteúdos, as possibilidades 

dos estudantes, os métodos e técnicas e a avaliação, que se relaciona diretamente a todos os 

itens citados. É importante destacar também que ele atualiza os conteúdos do planejamento em 

todos os momentos que são verificados os progressos dos estudantes e à toda a estrutura dos 

planejamentos que foram eficientes e por fim pode facilitar a preparação das aulas tendo em 

vista os possíveis imprevistos que podem ocorrer no desenvolvimento da aula (LIBÂNEO, 

2013). 

É válido salientar que o plano de aula é o que documenta a organização do ensino e 

parametriza as ações a serem desenvolvidas pelo professor no momento de aula. Segundo 

Libâneo (2013), o planejamento intencional do professor oportuniza a reflexão e avaliação de 

sua prática docente, pois “[...] a ação docente vai ganhando eficácia na medida em que o 

professor vai acumulando e enriquecendo experiências ao lidar com as situações concretas de 

ensino” (LIBÂNEO, 2013, p. 250). 

Para realizar o planejamento de aula, é necessário verificar alguns requisitos 

principais: “[...] os objetivos e tarefas da escola democrática, as exigências dos planos e 

programas oficiais; as condições prévias dos alunos para a aprendizagem; os princípios e as 

condições do processo de transmissão e assimilação ativa dos conteúdos” (LIBÂNEO, 2013, p. 

250). Sobre esses requisitos essenciais ao planejamento, tem-se: 

• Os objetivos e tarefas da escola democrática: devem cumprir e atender “[...] às 

necessidades de desenvolvimento cultural do povo, de modo a preparar as 

crianças e jovens para a vida e para o trabalho” (LIBÂNEO, 2013, p. 251). 

Planejar frente aos princípios da escola democrática exige do professor a 
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possibilidade de os estudantes desenvolverem suas capacidades intelectuais 

para vida em sociedade; 

• As exigências dos planos e programas oficiais: atende as exigências dos 

documentos e programas oficiais que são produzidos os planos didáticos 

específicos. Nesse caso, podemos ressaltar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, a Base Nacional Comum Curricular e os demais documentos que 

orientam os processos educativos no país em âmbito nacional, estadual e 

municipal: 

• As condições prévias dos alunos para a aprendizagem:  incide em levar em 

consideração as perspectivas de aprendizagem dos estudantes, ressaltando suas 

experiências anteriores com os conteúdos e objetivos propostos, seus hábitos 

de estudo e níveis de desenvolvimento para a inserção de novos conteúdos 

escolares, que devem orientar o planejamento em direção aos avanços dos 

processos cognitivos; 

• Os princípios e as condições do processo de transmissão e assimilação ativa 

dos conteúdos: consistindo na descrição e detalhamento das situações 

docentes, indicando as ações que serão desenvolvidas pelos estudantes diante 

das ações do professor. 

Além dos requisitos essenciais que orientam o planejamento de aula, devemos levar 

em consideração que o plano de aula “[...] é um período de tempo variável” (LIBÂNEO, 2013, 

p 267), pois há que se pensar em todas as intempéries que pode ocorrer em uma aula, no tempo 

que será gasto em cada situação de ensino ou aprendizagem, ou mesmo nas fases da aula, que 

consiste na “[...] preparação e apresentação de objetivos, conteúdos e tarefas, desenvolvimento 

da matéria nova; consolidação (fixação, exercícios, recapitulação, sistematização); aplicação; 

avaliação” (LIBÂNEO, 2013, p 267). Assim, ao organizar o ensino por meio do plano de aula, 

não se deve planejar uma única aula específica, mas um conjunto de aulas que atenda certa 

unidade do conhecimento específico, sobretudo para flexibilizar o tempo das aulas elaborada. 

Desse modo, é fundamental que, no plano de aula, existem elementos como: conteúdo proposto, 

objetivos, desenvolvimento metodológico e avaliação.  

Os conteúdos devem se basear na estrutura curricular que se adota nos documentos 

oficiais em conformidade com as demandas e necessidades da instituição educacional, seguido 

dos objetivos, demonstrando os possíveis resultados esperados com a aula no que concerne à 

apropriação dos conhecimentos e habilidades, e estes objetivos estarão diretamente 

relacionados aos desdobramentos metodológicos utilizados pelo professor. O desenvolvimento 
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metodológico da aula consistirá em como o professor irá desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem com os seus estudantes por meio de métodos, procedimentos e utilização de 

recursos de ensino. Por fim, caracterizamos a descrição dos momentos avaliativos, que, segundo 

Libâneo (2013), devem ocorrer de forma contínua, perpetuando todos os momentos da aula, de 

maneira informal para fins de diagnósticos e/ou formal para fins de atribuição de notas ou 

conceitos. 

Aliados à produção do plano de aula, estão diretamente relacionadas as necessidades, 

os motivos e as tarefas dos professores de matemática. No entanto, precisamos compreender 

melhor esses conceitos para relacioná-los ao processo de organização do ensino de matemática. 

Para Leontiev (2017), as necessidades humanas podem se caracterizar em dois aspectos: 

necessidades funcionais superiores e as necessidades de objetos. 

 

Também é necessário sublinhar a conexão estreita que há entre as necessidades 

funcionais superiores (por exemplo, a necessidade de trabalhar, de se relacionar com 

outras pessoas etc.) com as necessidades de objetos; por exemplo, a necessidade de 

trabalhar sempre está relacionada com o conteúdo objetivo do trabalho. Um trabalho 

sem finalidade determinada e sem objeto não pode ser uma necessidade para o 

homem, já que, em geral, isso deixa de ser trabalho [...] (LEONTIEV, 2017, p. 44). 

 

Tratando-se da atividade pedagógica, o professor pode apresentar inúmeras 

necessidades ao organizar o ensino, em que duas podem se destacar: a primeira refere-se ao 

desenvolvimento de seu trabalho por meio das necessidades funcionais superiores que compõe 

a organização adequada do ensino de intencional para que os estudantes tenham condições de 

se apropriar do conhecimento científico, atribuindo sentido às ações escolares para a sua 

contextualização social. A segunda compõe os objetos de ensino. 

No campo específico do trabalho docente do professor de matemática, concordamos 

com as ideias propostas por Moura (2011a) ao desenvolver um estudo do educar com a 

matemática e as relações que isso implica no conhecimento específico e no conhecimento 

pedagógico. Segundo Moura (2011a), a necessidade humanas foi o que possibilitou ao homem 

a produção e desenvolvimento do conhecimento científico, que está em constante movimento 

de transformação ao longo da história humana e elas estão imbuídas do poder de criação “Se 

observarmos as soluções para essas necessidades ao longo da história, há um evidente 

movimento incessante do homem em sua capacidade de criar” (MOURA, 2011a, p. 49, tradução 

nossa).  Em dado momento histórico, o homem produziu determinados conceitos matemáticos 

que acabaram por possibilitar a transformação da vida em relação a sua qualidade de 

sobrevivência e relações com outrem. Nesse sentido, a necessidade da produção de 
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conhecimento matemático em sala de aula não deve ser de simples reprodução do conhecimento 

matemático, entretanto, deve ser produzida pelos estudantes com a mediação e estratégias 

criadas pelo professor, para que o aluno não somente reproduza conceitos matemáticos, mas 

que tenham possibilidades de também produzir conhecimentos.  

Assim, ao organizar o ensino, o professor deve levar em consideração todas as nuances 

que possibilitarão aos aprendizes se apropriarem do conhecimento matemático, produzindo e 

reproduzindo as ações humanas que possibilitaram o seu desenvolvimento histórico. Isto pode 

configurar a grande função do professor de matemática ao organizar o ensino, relacionando as 

necessidades de aprendizagem dos estudantes com as do desenvolvimento cultural “Combinar 

as razões para aprender matemática do sujeito, com as necessidades do desenvolvimento social, 

deve ser o grande motivo da existência da escola” (MOURA, 2011a, p. 52, tradução nossa). 

É importante destacar que as necessidades de ensino e aprendizagem, compreendidas 

no momento de estudo dos alunos, não se limita à produção de determinado conceito 

matemático pragmático. Na verdade, elas se estendem à compreensão de novos conceitos e suas 

implicações, inclusive em outras áreas do conhecimento que não são matemáticos. 

 

O desenvolvimento das necessidades matemáticas não satisfaz um motivo puramente 

do sujeito que consome um determinado produto. Ao compreender um conceito, o 

sujeito se apropria de um conjunto de regras e signos que capacita-o para lidar com 

outros conceitos, em uma rede de conhecimento que lhe permite e a outro nível de 

compreensão do conhecimento disponível em seu meio cultural (MOURA, 2011a, p. 

53, tradução nossa). 

 

Para que essas necessidades sejam coerentemente organizadas e desenvolvidas pelo 

docente, é necessário que este tenha domínio dos conteúdos específicos (isso implica 

compreender o seu processo de desenvolvimento e produção histórica, atribuindo sentido ao 

fazer matemático em movimento e constante transformações, sejam de melhorias em seus 

conceitos ou na sua aplicabilidade na vida humana) e também do conhecimento pedagógico 

(consiste em compreender as necessidades em organizar o ensino de modo que os sujeitos 

tenham plenas possibilidades de apropriação, produção e reprodução de conceitos). 

 

[...] ao desenvolver os conhecimentos matemáticos como produto das soluções de 

problemas, que se generalizam como modos de satisfação das necessidades humanas, 

se torna também necessária a criação de um modo de compreensão mais geral de como 

os indivíduos põem apropriar-se desse conhecimento, o que exige uma solução que é 

própria da ciência da educação (MOURA, 2011a, p. 56, tradução nossa). 

 

Percebemos que as necessidades de produção de conhecimento baseadas nos 

conhecimentos pedagógicos propostos por Moura (2011a) estão em confluência com os 
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propostos por Libâneo (2013), sobretudo relacionadas às formas com que o professor percebe 

a aprendizagem dos estudantes. 

As necessidades funcionais superiores e necessidades de objetos no momento da 

organização do ensino pelo professor de matemática não são estáticas e apresentam-se em 

constante movimento, de acordo com as suas vivências e experiências. Assim, seja nos 

momentos formativos ou momentos de sua prática profissional, ao planejar uma aula, o 

professor sempre buscará novos meios para atender às suas necessidades de ensino e encontrar 

um modo de satisfazê-las, conforme apresenta Leontiev (2017, p. 44): “O surgimento de novas 

necessidades no curso do desenvolvimento histórico-social da humanidade está vinculado 

também ao surgimento de novas maneiras de satisfazê-las”. 

Visto que as necessidades se apresentam ao planejamento do professor de matemática 

no momento da organização do ensino de forma a contemplar as suas expectativas de ensino 

por meio de necessidades funcionais superiores e de objetos, precisamos determinar o que move 

o professor a satisfazê-las, isto é, a buscar meios para que elas sejam atendidas e 

consequentemente a sua aula aconteça da melhor forma possível. Retomamos à estrutura da 

Teoria da Atividade, explicando que o que move determinado sujeito para a realização das 

necessidades são os motivos. “Denomina-se motivo da atividade aquilo que, refletindo-se no 

cérebro do homem, excita-o a agir e dirige a ação a satisfazer uma necessidade determinada. 

(LEONTIEV, 2017, p. 45).  

No caso específico do professor de matemática que organiza intencionalmente o 

ensino para que os sujeitos se apropriem desse conhecimento, os motivos que mobilizam e 

procuram mecanismos para satisfazer suas necessidades, estão diretamente relacionados ao 

modo que o professor percebe em como os sujeitos aprendem (atribuição de sentido pessoal aos 

significados das bases teóricas que confluem com os seus interesses. “É muito importante saber 

os motivos da atividade. O significado psicológico de uma ou outra ação depende de seu 

motivo, do sentido que tem para o sujeito, o qual caracteriza fundamentalmente sua fisionomia 

psicológica” (LEONTIEV, 2017, p. 47). 

Assim, as ações de escolha e tomada de decisões dos professores de matemática ao 

organizarem o ensino estão diretamente relacionadas às suas vivências, experiências, interesses 

e bases teóricas que sustentam o movimento de compreensão em como os seus estudantes 

aprendem que, por sua vez, estão fundamentadas em suas necessidades de ensino e nos motivos 

que mobilizam para satisfação delas. Cabe ao professor não somente a intencionalidade para 

organização do ensino, mas também a criação de momentos de estudo que possibilitem aos 
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estudantes uma apropriação do conhecimento matemático. “[...] uma das tarefas educativas 

mais importantes é criar motivos sérios para o estudo” (LEONTIEV, 2017, p. 48). 

Sobre os motivos que o professor deve oportunizar aos seus estudantes, podemos 

categorizar, segundo Leontiev (2017), nos motivos-estímulos que devem proporcionar aos 

estudantes a mobilização da apropriação do conhecimento e o desenvolvimento de tarefas, que 

sejam desencadeadoras da aprendizagem geral dos estudantes.”[...] Apesar da importância que 

têm os motivos-estímulos, a tarefa pedagógica consiste em criar motivos gerais significativos, 

que não somente incitem à ação, mas que também deem um sentido determinado ao que se faz” 

(LEONTIEV, 2017, p. 50). Percebemos que, em consonância com os motivos estímulos que 

devem ser organizados pelo professor, existem outros motivos que indicam o desenvolvimento 

de tarefas que oportunizam ao estudante se envolver em sua atividade de estudo. Desse modo, 

cabe ao professor a possibilidade de criação de motivos-estímulos capazes de despertar os 

outros motivos envolvidos no processo de estudo para que de fato a apropriação, produção e 

reprodução de conceitos seja e aconteça de forma eficiente. 

Ao desenvolver a ação de escolha ou tomar decisão sobre a organização do ensino, o 

professor pode observar as suas possibilidades (já vivenciadas ou experiências em sua prática 

profissional ou, ainda, momentos de formações específicos), e dentre essas, preexistentes, fazer 

suas escolhas e tomada de decisões. “[...] O homem examina primeiro as possibilidades que se 

lhe oferecem e estabelece em seguida o plano de ação” (LEONTIEV, 1984, p. 19). A este plano 

de ação, denominamos de ação de escolha ou tomada de decisão no momento de organização 

do ensino. No entanto, podemos considerar, também, que ao organizar o ensino de matemática, 

quando não se tem muitas alternativas de escolha, o professor pode pesquisar, conversar com 

alguém, estudar e perceber novos modos de organizar o ensino, que não sejam os já foram 

desenvolvidos por ele. Assim, por meio de suas necessidades e motivos, mobiliza-se a produção 

de tarefas, que são escolhidas por meio de suas atribuições de sentido pessoal sobre o conteúdo 

específico e conteúdo pedagógico, agindo conforme os seus interesses pessoais, que se 

relacionam diretamente com as suas atribuições de ensino pessoal, pois o processo de 

elaboração de um plano de aula, ou como estamos chamando de organização de ensino, consiste 

num processo de criativo de quem o produz. 

Compreendemos a organização do ensino como um processo em constante 

transformação, desenvolvido por meio das necessidades, motivos e tarefas que desencadeiam a 

ação do processo de escolhas e tomada de decisões referentes a como se produzirá determinada 

aula ou situação de ensino. Esse processo de planejamento ou organização do ensino, consiste 



76 

 

em uma atividade criadora, inerentemente humana, que se desenvolve conforme os interesses 

do professor ao atender as suas demandas profissionais de sua atividade de ensino. 

 

A atitude criadora para o trabalho consiste em buscar constantemente métodos 

melhores para efetuá-lo. Isso não pode ocorrer se o círculo em que se desenvolve essa 

busca for limitado pelas condições habituais e pelos costumes de um determinado 

trabalho. O interesse nesses casos amplia o círculo ou, como geralmente se diz, amplia 

as perspectivas do indivíduo, em particular as perspectivas profissionais, se se trata 

do trabalho profissional (LEONTIEV, 2017, p. 53). 

 

A atividade criadora no trabalho docente, está intrinsecamente relacionada à zona de 

interesses do professor que organiza o ensino. “A existência de interesse é uma das condições 

principais para a atitude criadora no trabalho” (LEONTIEV, 2017, p. 52). As atividades 

criadoras do homem demonstram, inclusive, os seus interesses em transformar a realidade de 

sua sala de aula, e, consequentemente, transformar a sua forma de organizar o ensino, atendendo 

ao seu objetivo primeiro que é possibilitar a apropriação do conhecimento por parte de seus 

alunos. “O homem desempenha na história do universo o papel de criador, construtor e 

transformador do mundo circundante” (LEONTIEV, 1984, p. 174). 

Ao organizar o ensino por meio do planejamento o professor produz suas expectativas 

sobre o ensino em: necessidades, motivos e tarefas que produzem a ação de escolhas e tomada 

de decisões sobre como será desenvolvida a sua situação de ensino. Isso se insere na atividade 

docente do professor, categorizada como atividade principal de trabalho, aonde os 

conhecimentos específicos e pedagógicos se fazem presente não por acaso ou de forma 

aleatória, mas confluentes à atribuição de sentido que o professor tem ou passa a ter no momento 

da organização do ensino.  

Percebemos, também, que as necessidades, os motivos e as tarefas são o que 

caracteriza a ação do processo de escolhas e tomada de decisões frente às possibilidades que o 

professor já tem consolidadas e as possibilidades que podem ser estudadas, pesquisadas, 

dialogadas com os pares, fomentando a atividade criadora do processo de produção e 

organização do ensino.  

O processo de organização de ensino se configura em movimento constante, aonde o 

professor tem entre seus desejos8 transformar a realidade de seus estudantes, possibilitando os 

momentos de apropriação do conhecimento científico que implicam na criação de necessidades 

                                                           
8 Os desejos são incorporados a Teoria da Atividade por Davidov (1999) ao considerá-los “[...] como um elemento 

da estrutura da atividade. [...] Necessidades e desejos compõem a base sobre a qual as emoções funcionam. [...] O 

termo desejo reproduz a verdadeira essência da questão: as emoções são inseparáveis de uma necessidade [...] 

(DAVIDOV, 1999, p. 41), entendendo-os na relação dialética afeto-cognição. 
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e motivos-estímulos para que estes sujeitos aprendam o conteúdo especifico, em nosso caso 

particular, os conhecimentos cristalizados na forma de conceitos matemáticos historicamente 

produzidos pelas necessidades humanas e atendendo às necessidades específicas, para, também, 

compreender, desenvolver e transformar o mundo em suas relações socioculturais. 

Na próxima figura, destacamos a ação de planejamento do ensino, por meio dos 

motivos, vivências/experiências e orientações de ordem teórico-metodológica imbricadas nos 

elementos constituintes do plano. Logo, a própria elaboração do plano, conteúdos, 

objetivos/habilidades, recursos, desenvolvimento do ensino e avaliação caracterizam os 

processos de escolhas e tomada de decisões pelo professor que está realizando o planejamento. 

A composição das escolhas realizadas na descrição destes elementos poderão caracterizar a 

forma da situação de ensino. Destaca-se que está sendo elaborada visando a qualidade de ensino 

que oportunizará a atividade de estudo dos alunos. 

 

Figura 06 – Processo de escolhas na organização do ensino de matemática 

 

Fonte: Produção do autor. 

 

Podemos sintetizar as ideias propostas neste capítulo, considerando a estratégia 

metodológica adotada para elencar o movimento histórico das pesquisas sobre os processos de 

escolhas e tomada de decisões no campo da educação, considerando-a como fator universal 

para que chegássemos nas escolhas e tomadas de decisões dos professores de matemática ao 
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organizarem o ensino como meio particular de compreender esse movimento. Percebemos, que 

nem sempre temos a liberdade de ‘poder’ de escolha, ou seja, nossas ações estão condicionadas 

aos nossos conhecimentos, vivências e experiências de vida. Assim, quando tomamos decisões 

coletivas, estas decisões têm maiores chances de serem assertivas.  

Na discussão se, de fato escolhemos ou não, verificamos que temos sim a ação de 

escolha, embora condicionada a certos paradigmas que estão atrelados aos motivos (sentidos) 

por nós atribuídos e, também, a nossa identidade e personalidade. Destacamos, 

especificamente, o processo de escolhas e tomada de decisões na organização do ensino por 

meio de algumas orientações didáticas, reconhecendo o processo como uma unidade entre o 

conhecimento pedagógico e conhecimento específico, multideterminada na proposta da 

Atividade Pedagógica, desenvolvida por meio das ações de planejamento que se relacionam 

com a atividade principal desenvolvida pelo professor, que é a atividade de ensino, com base 

de sustentação da eleição dos elementos que constituem o planejamento – elaboração do plano, 

conteúdos, objetivos/habilidades, recursos, desenvolvimento do ensino e avaliação. Estas, 

contudo, condicionadas às necessidades, motivos, interesses intenções, orientações teórico-

metodológicas (ideológicas) e as vivências e experiências pessoais. Todo esse processo de 

escolhas e tomada de decisões, no planejamento e organização do ensino, visam a qualidade do 

desenvolvimento da aula, tornando possível que os estudantes desenvolvam a sua atividade de 

estudo e possam se apropriar do conhecimento, no caso, matemático. 

No próximo capítulo abordamos um estudo sobre a Teoria da Atividade proposta por 

Leontiev (1983, 2021), explicitando a sua estruturação e sua abordagem 

psicológica/pedagógica a fim de elucidar uma melhor explicação sobre nossa sustentação 

teórica na perspectiva de esclarecer melhor os motivos e como estes são constituídos. 
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2. TEORIA DA ATIVIDADE E A RELEVÂNCIA DOS MOTIVOS NA FORMAÇÃO 

INCIAL DE PROFESSORES 

 

 

Mas o que é a vida humana? É um conjunto, ou melhor, 

um sistema de atividades que se sucedem. 

(LEONTIEV, 2021, p. 103) 

 

 

Estabelecemos a ideia de Atividade relacionando-a à vida humana, sendo esta um 

conjunto de atividades desenvolvidas, desde o nascimento até o findar da vida. Envolto pelos 

processos de transformação da sociedade soviética, Leontiev preocupa-se com a transformação 

do homem e pauta-se em uma proposta psicológica com bases no materialismo histórico 

dialético. Entre suas inúmeras proposições teóricas, estabelece o que se conhece por Teoria da 

Atividade, relacionando-a com a interação psicológica do homem com o mundo numa 

perspectiva dialética. 

Este capítulo preocupamo-nos em desenvolver alguns elementos importantes para 

compreender a Teoria da Atividade. Leontiev (2021) explicita diversas explicações 

psicológicas sobre a atividade humana e esclarece sobre as relações da compreensão humana, 

por meio das imagens sensoriais da realidade objetiva, e a transformação do objetivo em 

subjetivo, ainda, que, tal transformação é oportunizada – mediada – pela atividade humana, que 

pode ser estruturada em momentos de orientação – compostos por necessidades, motivos, 

objetivos e tarefas – e execução – por meio das ações e operações. 

 Para explicitar sobre a relevância desta teoria, em que se fundamentam os princípios da 

própria Teoria Histórico-Cultural, aborda-se o capítulo em dois momentos: a) o primeiro 

considerando a Teoria da Atividade e sua forma estrutural, dando destaque aos motivos que 

funcionam como propulsor e motor que engendram a atividade humana; e b) as possíveis 

relações entre os motivos e os sentidos pessoais atribuídos pelos sujeitos em formação inicial, 

com destaque na formação inicial do professor de matemática. 

 

2.1 A Teoria da Atividade a partir da Teoria Histórico-Cultural: a relevância dos 

motivos como motor propulsor da Atividade 
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 Leontiev (1983, 2021) destaca, em sua proposta teórica, que a vida humana é um 

conjunto de atividades que substituem umas às outras. Ora, se a vida humana é compreendida 

como um conjunto de atividades, torna-se importante e necessário conhecer o que é atividade, 

como elas permeiam e estão entrelaçadas à vida humana. Leontiev (2021) diz que as imagens 

mentais que nos são oportunizadas por meio da realidade objetiva que nos circunda, destacando 

que tais imagens mentais da realidade são consideradas como reflexo psíquico e que 

desenvolvem a relação entre a realidade objetiva para a realidade subjetiva da consciência. É 

por meio desses reflexos que são analisadas as imagens sensoriais na consciência. No entanto, 

essa análise que o reflexo realiza não é passiva, mas ativa, no sentido de tornar o objetivo – do 

mundo real – em subjetivo – na consciência. 

 

[...] o reflexo psíquico, à diferença do espelho e de outras formas de reflexo passivo, 

é subjetivo, e isso quer dizer que ele não é passivo, morto, mas ativo, que em sua 

definição entre a vida humana, a prática, e que ele se caracteriza por um movimento 

de transvasamento constante do objetivo ao subjetivo (LEONTIEV, 2021, p. 77). 

 

 Leontiev (2021) ressalta que as representações sensoriais são dialéticas e demonstram a 

realização do reflexo psíquico da transformação do mundo objetivo em subjetividade, e que “É 

na atividade que ocorre a transformação do objeto em sua forma subjetiva, em imagem; além 

disso, na atividade se realiza também a transformação da atividade em seus resultados objetivos, 

em seus produtos” (LEONTIEV, 2021, p. 103). 

 Desse modo, a atividade apresenta-se com um caráter importante ao desenvolvimento e 

funcionamento da consciência humana, pois é por meio dela que são oportunizadas a 

compreensão humana do mundo, caracterizando a mediação entre objetivo e subjetivo, entre 

sujeito e objeto. Como destaca o autor, ao dizer que a atividade “[...] mediada pelo reflexo 

psíquico, cuja função real consiste em orientar o sujeito no mundo objetivo. [...] não é a reação 

ou um conjunto de reações, mas um sistema que tem estrutura, transições e transformações 

internas e desenvolvimento próprio” (LEONTIEV, 2021, p. 103-104). Assim, as demandas 

objetivas do mundo é que determina o desenvolvimento da atividade humana, pois são nelas 

que estão contidas as demandas sociais, sendo, que: “[...] a sociedade produz a atividade dos 

indivíduos que a formam” (LEONTIEV, 2021, p. 105).  

Nessa perspectiva, torna-se importante destacar o que orienta a atividade, ou seja, o 

que a sociedade imprime ao sujeito que é capaz de colocá-lo em atividade. Acredita-se que o 

ser humano está em constante processo de humanização frente às demandas da vida coletiva e, 

por isso, a vida coloca-o diante de diversas necessidades, sendo a necessidade um fator de 
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grande importância para orientar a atividade humana. Por meio das necessidades, o homem se 

reinventa, qualifica-se e transforma a si e a sociedade de geração em geração. 

São as necessidades que oportunizam o desenvolvimento de atividades 

transformadoras, capazes de modificar a natureza, a si mesmo e a sociedade como um todo, o 

que se confirma ao tomarmos o movimento lógico-histórico humano, percebendo que 

determinadas necessidades de diversas sociedades, oportunizaram, pela atividade humana 

transformadora, condições de qualificar a vida, visto os modos e processos de trabalho, 

vestimenta, móveis e ferramentas que utilizamos no dia-a-dia. Assim, na estrutura da atividade, 

as necessidades ganham um caráter de extrema relevância, pois é por meio dela que se encontra 

o prelúdio do desenvolvimento de uma determinada atividade humana, sendo “[...] aquilo que 

orienta e regula a atividade concreta do sujeito no meio” (LEONTIEV, 2021, p. 108-109). 

Apesar das necessidades ocuparem um lugar de destaque para o início do 

desenvolvimento da atividade humana, elas, por si só, não se sustentam para o pleno 

desenvolvimento da atividade, pois, conforme apresenta Leontiev (2021), as necessidades estão 

na condição de serem muito objetivas, servindo-nos como primeiro passo para o 

desenvolvimento da atividade. No entanto, Leontiev (2021) destaca que o encontro da 

necessidade com o objeto da atividade é algo de grande relevância, uma vez que nesta 

coincidência é que está outra característica importante da estrutura da atividade, o motivo. 

Logo, “[...] o objeto da atividade é seu motivo efetivo” (LEONTIEV, 2021, p. 123). 

O motivo é entendido como o elemento que é capaz de desenvolver e sustentar a 

atividade humana. Concorda-se com Cedro (2008, p. 16) que “[...] o motivo é o objeto que 

responde a uma necessidade determinada e que incita e dirige a atividade do indivíduo”. Nessa 

perspectiva, o motivo funciona como o motor propulsor da atividade, sendo o seu 

desenvolvimento condicionado aos motivos que dirigem e regulam a atividade. Destaca-se a 

relevância dos motivos que sustentam e, de fato, fazem com que a atividade seja desenvolvida 

por meio das tarefas e ações que podem se transformar em um conjunto de ações denominado 

operações. Essas, por sua vez, formam os atos necessários para o desenvolvimento das ações 

da atividade, “[...] o motivo para um determinado ato surge precisamente da relação à que diz 

respeito à tarefa, ao fim e às circunstâncias, isto é, às condições sob as quais se forma o ato” 

(RUBSTEIN, 1967, p. 619, tradução nossa). 

O motivo pode ser compreendido ainda na perspectiva de uma superação das 

necessidades iniciais que impulsionam a atividade, sendo ele a real possibilidade de análise de 

uma determinada realidade, visto que é por meio do motivo que se constitui o objeto da 

atividade. Notamos que: “[...] o conceito de atividade está vinculado diretamente ao conceito 
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de motivo, isto é, a atividade é o processo originado e dirigido por um motivo, dentro do qual 

a necessidade toma forma de objeto. Logo o motivo real constitui-se no objeto da atividade” 

(CEDRO, 2008, p. 32).  

Apoiado nas teorizações de Leontiev (1983), Cedro (2008) apresenta que os motivos 

podem se caracterizar em duas perspectivas distintas: os motivos não geradores de sentido e os 

motivos que geram sentido, sendo o último capaz de transcender e superar a aparência do 

entendimento do motor gerador da atividade como da própria atividade. Um exemplo 

apresentado pelo autor é de um determinado trabalho que pode ter motivação material – na 

sociedade atual motivada apenas pela remuneração financeira que pode proporcionar – por meio 

do trabalho desenvolvido e pode ter motivação social – quando a materialidade salarial é apenas 

um dos estímulos (motivos) para o desenvolvimento, que é ou pode ser superado pela função 

ou importância social em desenvolvê-lo – relacionada ao “estímulo à realização das ações” 

(CEDRO, 2008, p. 34). 

No exemplo, percebemos que os motivos não geradores de sentido são caracterizados 

por assumirem um papel de impulsores e a eles Cedro (2008) chama de motivos-estímulos. 

Assim, corroborando com as ideias de Cedro (2008), caracterizamos os motivos também em 

dois: motivos-estímulos e motivos geradores de sentidos.  

Tendo a percepção da grande relevância dos motivos para compreender e analisar a 

atividade humana, Leontiev (2021) destacou que os motivos podem se complexificar tomando 

forma de objetivo da atividade e este pode relacionar às ações que são desenvolvidas no 

processo de atividade. Tal objetivo advém das necessidades das quais se transformam em 

motivos que, por sua vez, direcionam as ações. Sobre as ações, Leontiev (2021) descreve que 

elas são componentes principais da atividade se analisar a necessidade de forma isolada, 

caracterizando a ação como “[...] processo que se vê subordinado a um objetivo consciente. 

Assim como o conceito de motivo está correlacionado com o conceito de atividade, o conceito 

de objetivo está correlacionado com o de ação” (LEONTIEV, 2021, p. 123). 

As ações constituem a parte de execução da atividade humana, sendo que toda atividade, 

em seu desenvolvimento, é composta por um conjunto de ações que condicionam ao tipo de 

motivo oportunizado na própria atividade, sendo um motivo-estímulo – relacionado aos 

direcionamentos da atividade de forma não muito consciente, atendendo as relações 

pragmáticas da vida do sujeito ou demandas da sociedade – ou motivos geradores de sentido – 

o qual Leontiev (2021) caracteriza como motivo-objetivo, quando se tem motivos mais 

conscientes na atividade humana. 
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[...] uma atividade que mal se desdobrou pressupõe que se atinja uma série de 

objetivos concretos, dentre os quais alguns estão ligados entre si por uma rígida 

sequência. Em outras palavras, a atividade em geral se realiza por meio de um 

conjunto de ações subordinadas a objetivos particulares que podem estar separados 

do objetivo geral; nesse caso, o que é característico para um nível de desenvolvimento 

mais elevado é que o papel do objetivo geral seja desempenhado por um motivo 

consciente, que se transforma graças à sua tomada de consciência como motivo-

objetivo (LEONTIEV, 2021, p. 126). 

 

Assim, em uma análise de uma determinada atividade humana, é preciso considerar 

quais tipos de motivos estão sendo (ou foram) produzidos no desenvolvimento da atividade. 

Diante disso, observando os motivos estímulos com destaque às ações e produção de uma 

atividade mais superficial e os motivos geradores de sentido com produção de ações mais 

significativas, pois são permeadas de tomada de consciência9 - ao qual referimos como termo 

que diz “[...] respeito ao meio, ao próprio eu e às vivências subjetivas, realizada por um 

complexo mecanismo psicológico” (TOASSA, 2006, p. 73). 

Para Leontiev (2021), as ações podem responder a uma tarefa confluente com o 

objetivo da atividade em condições bem específicas que atentem ao objetivo, assim apresenta: 

 

[...] a ação que se realiza responde à tarefa; a tarefa é o objetivo, dado em condições 

determinadas. Por isso, a ação tem uma qualidade especial, que a fórmula de modo 

especial, e justamente os modos pelos quais ela se realiza. Eu denomino operações os 

modos de realização. (LEONTIEV, 2021, p. 127). 

 

Aqui o conjunto de ações podem ser chamados de operações e as operações estão 

relacionadas com as condições em que se desenvolve a atividade. “A ação, como já foi dito, 

está relacionada com objetivos, as operações, com condições” (LEONTIEV, 2021, p. 127). 

Assim, a atividade humana, em sua estrutura, fundamenta-se em orientação (necessidades, 

motivos, objetivos e tarefas) e execução (ações e operações). 

Na figura 07 podemos perceber essa estrutura inter-relacionada com todos os 

elementos em movimento. Separamos e explicamos os elementos para fins didáticos para a 

compreensão do funcionamento da estrutura da Atividade, ressaltando para além de suas inter-

relações o exercício de suas funções de orientação e execução. 

 

 

 

                                                           
9 Consideramos a tomada de consciência emocional, referindo à [...] “livre-eleição entre diversos motivos, ou 

situações de decisão em geral, seja em situações simples da vida prática (já se desenvolvendo em crianças pré-

escolares), seja diante de sérios conflitos éticos, que desenvolvem a liberdade de escolha” (TOASSA, 2006, p. 74). 
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Figura 07 – Elementos que constituem a estrutura da Teoria da Atividade, segundo Leontiev 

(2021) 

 

Fonte: Produção do autor com base em Cedro (2008). 

 

 Afim de esboçar o movimento da Teoria da Atividade, a figura demonstra uma 

representação dos principais elementos que a compõem e expressam o movimento de inter-

relação de um elemento com o outro e a interação destes para que a atividade seja desenvolvida 

de forma conexa às suas possibilidades. 

 Toda essa estruturação, por meio de elementos confluentes uns com os outros, a qual 

caracterizamos a Atividade, podem determinar e fundamentar a consciência humana conforme 

explicita Leontiev (2021). Contudo, o que é a consciência humana? Preocupados em elucidar a 

questão e sua relevância para compreensão de alguns processos humanos. “A consciência em 

seu caráter imediato é um quadro do mundo que se revela ao sujeito no qual estão incluídos ele 

próprio, suas ações e estados” (LEONTIEV, 2021, p. 146). Logo, a consciência expressa o 

sujeito no mundo e a sua relação com o mundo por meio da imagem psíquica criada pelo 

indivíduo. 

 

[...] a consciência existe apenas na forma de imagem psíquica que revela para o sujeito 

o mundo circundante, já a atividade permanece, como antes, prática, exterior. Em uma 

etapa posterior, a atividade também se torna objeto da consciência: toma-se 
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consciência das ações dos outros e, por meio delas, das ações do próprio sujeito 

(LEONTIEV, 2021, p. 152). 

 

 Nesta perspectiva, a consciência existe por meio da realidade objetiva do sujeito que 

cria imagens psíquicas do mundo exterior para o seu ‘mundo interior’, composto pelos reflexos 

da realidade. A atividade exterior é prática no desenvolvimento humano; nas demandas sociais, 

culturais e individuais do sujeito, é externa. No entanto, o que Leontiev (2021) preocupa-se em 

destacar é que a atividade pode se transformar em objeto da consciência, ou seja, pode explicar 

e analisar a consciência por meio da atividade ou conjunto de atividades humanas, 

compreendendo as ações de um modo generalizante. A consciência revela o mundo circundante 

aos sujeitos por meio de suas imagens psíquicas e tais imagens estão relacionadas aos 

significados sociais que os objetos possuem. “Os significados são os mais importantes 

‘formadores’ da consciência” (LEONTIEV, 2021, p. 160, grifo do autor), pois “[...] os 

significados refratam o mundo na consciência” (LEONTIEV, 2021, p. 161). 

 No entanto, mesmo que os significados – ou pelo menos alguns deles – sejam universais 

e expressem conceitos sobre objetos do mundo circundante, cada pessoa tem sua forma especial 

e particular em compreendê-lo e/ou se apropriar. Nesse aspecto, tratar-se-á, na próxima seção, 

o que Leontiev (2021) considera como sentido pessoal, que se relaciona aos sentidos pessoais 

que são atribuídos por cada indivíduo frente aos significados sociais, sobretudo a relevância 

dos motivos que direcionam a atividade humana para o desenvolvimento desses sentidos. 

 

 

2.2 As possíveis relações entre os motivos e sentidos pessoais na formação inicial do 

professor 

 

Consideramos a Teoria da Atividade como relevante no processo de tomada de 

consciência e constituição da própria consciência. Seus conceitos são importantes para explicar 

as possíveis relações entre os motivos e sentidos constituídos no momento da formação inicial 

de professores, confluindo-se com o nosso objeto de pesquisa para uma possível análise da 

atividade de estudo – da apropriação da docência – e, consequentemente, da atividade 

pedagógica dos futuros estudantes para exercício da profissão.  

Para entender os sentidos pessoais, faz-se necessário compreender os significados 

sociais da realidade de vida humana. Os significados podem caracterizar uma generalização de 

determinado conceito, assim como expressa Asbahr (2014): “[...] o momento central do 
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significado é a generalização” (p. 266). Tais generalizações de um determinado conceito 

impregna-se de elementos que são indissociáveis dele, isso não significa que os significados 

são imutáveis, pelo contrário eles podem sofrer alterações, modificações e, até mesmo, 

transformações, dependendo das condições e necessidades de seu uso na sociedade. Ainda, 

quando os sujeitos vão adquirindo uma maior maturidade sobre determinado significado social, 

pode-se dizer que “[...] o significado não é imutável; ao contrário, para Vigotski, os significados 

desenvolvem-se e se modificam no decorrer do desenvolvimento.” (ASBAHR, 2014, p. 267). 

Entretanto, qual a relação entre sentido e significado? São dois conceitos distintos? 

Nesse aspecto, consideramos os estudos de Asbahr (2014), que demonstra a origem do tempo 

na psicologia soviética sendo o conceito de sentido utilizado: “[...] primeiramente na obra de 

Vigotski, quando o filósofo soviético estuda a relação entre o pensamento e a linguagem; depois 

Leontiev apropria-se deste conceito, nomeia-o como ‘sentido pessoal’ e relaciona-o diretamente 

com a atividade e a consciência humana” (ASBAHR, 2014,  p. 266). Em Leontiev (2021), 

destaca-semos esse exato momento descrito por Asbahr (2014), quando o autor explicita a 

distinção entre sentido e significado.  

 

[...] é óbvio que qualquer pessoa que tenha estudado por um tempo compreende 

perfeitamente o significado da nota de um exame e as consequências dela decorrentes. 

Contudo, a nota pode aparecer na consciência de cada pessoa de forma essencialmente 

distinta, digamos, como passo (ou obstáculo) no caminho da profissão escolhida, 

como forma de afirmação de si mesmo aos olhos dos demais ou, talvez, de alguma 

outra forma. Justamente essa circunstância coloca para a psicologia a necessidade de 

distinguir entre o significado objetivo reconhecido e o significado para o sujeito. Para 

evitar a duplicação dos termos, prefiro falar, no último caso, em sentido pessoal 

(LEONTIEV, 2021, p. 165). 

 

O autor nos chama a atenção para o significado social das coisas, considerando um 

caso particular o significado de nota de uma avaliação, em que existe claramente uma percepção 

das pessoas sobre o que é a nota, mas esse significado, na consciência dos sujeitos, pode ter 

diferentes atribuições de sentido, e a isto o autor concebe como sentido pessoal. 

Asbahr (2014) também realiza a diferença entre os dois termos, enfatizando que os 

significados se caracterizam por serem mais estáveis enquanto os sentidos exprimem uma maior 

plasticidade. “Os significados são mais estáveis, já os sentidos modificam-se de acordo com a 

vida do sujeito e traduzem a relação do sujeito com os fenômenos objetivos conscientizados” 

(ASBAHR, 2014, 268). 

 Assim, podemos considerar que os significados são expressões generalizantes das coisas 

ou conceitos da realidade, características intrínsecas de determinado fenômeno que estão 
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cristalizadas nas demandas da sociedade, inclusive passíveis de transformações; já os sentidos 

pessoais caracterizam-se por sua plasticidade e por variar de acordo com a realidade específica 

de cada sujeito a partir das significações que tem do mundo circundante, sendo específicos e 

distintos para cada sujeito.  

Para compreender melhor o sentido pessoal, faz-se necessário retomar à teoria da 

Atividade, colocando que “[...] para se investigar o sentido pessoal de uma atividade ou 

conhecimento para um sujeito é fundamental analisar seu motivo” (ASBAHR, 2014, p. 270). 

Logo, percebemos que os motivos não são relevantes apenas para compreender as nuances mais 

profundas de uma determinada atividade, mas também para compreender o sentido pessoal ao 

qual os sujeitos conferem aos significados sociais. 

Nesse sentido, os motivos não dirigem somente à atividade em seu pleno 

desenvolvimento, mas também orientam e dão qualidades específicas aos sentidos pessoais 

atribuídos por cada sujeito. Destarte, o sentido se torna um conceito importantíssimo à atividade 

pedagógica e às relações educacionais por permitirem um aprofundamento sobre os processos 

de apropriação dos conhecimentos científicos sobre o modo, forma e como os estudantes estão 

aprendendo, além de conferir a quem organiza o ensino e como este está desenvolvendo suas 

ações de planejamento e desenvolvimento por meio de suas escolhas e tomada de decisões.  

Sobre a relevância do conceito de sentido na educação escolar, é muito importante 

entender acerca dele, pois “[...] amplia a compreensão dos processos de aprendizagem e 

introduz elementos fundamentais para a compreensão do estudante [...] como sujeito que pensa, 

age, sente e escolhe a partir dos sentidos que atribui aos conhecimentos” (ASBAHR, 2014, p. 

271). 

Assim como apresentado por Asbahr (2014), o sentido conferido como meio para 

compreender a educação escolar, em especial os processos de ensino e aprendizagem em 

superação da condição simples de sujeito aprendente é importante para se pensar na 

universalidade do estudante, que além de aprendiz é um ser que interconecta a realidade 

objetiva e subjetiva por meio de seus processos mentais. Determinamos os sentidos como 

fatores da maior relevância para compreender a atividade de estudo dos sujeitos no processo de 

formação inicial para exercício da docência, pois, compreendendo os seus motivos de estudo e 

motivos de organização do ensino, provavelmente conseguiremos destacar os sentidos pessoais 

sinalizados por eles para compreender como estão se apropriando da atividade pedagógica em 

suas atividades de estudo – da aprendizagem da docência – para o futuro exercício da docência. 

Compreender os motivos e os sentidos atribuídos pelos sujeitos em formação inicial de 

professores pode ser um bom indicador, englobando as suas imagens mentais e reflexos da 
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realidade de ser professor por meio do desenvolvimento de suas inúmeras atividades – 

sobretudo atividade de estudo. É importante também para a formação de sua consciência do 

que é ser professor, oportunizada e mediada, por sua vez, pelos processos de tomada de 

consciência, direcionadas pelos motivos e sentidos pessoais dos sujeitos frente ao significado 

social da docência. 

  Em síntese, a Teoria da Atividade se estrutura de uma forma particular por meio de 

elementos relacionados com aspectos de orientação e execução, cujos motivos mobilizadores – 

motivos geradores de sentido – oportunizam uma análise eficiente de uma determinada 

atividade. Percebe-se que a Atividade Humana pode ser objeto da consciência que, por sua vez, 

reflete a realidade objetiva, inclusive por meio dos significados, pelas imagens psíquicas, 

transformando-as em subjetividade, aonde o conceito de sentido pessoal se torna relevante 

devido a sua confluência com a subjetividade e relação indissociável com a consciência 

humana.  

A partir dos estudos leontievianos, muitos outros teóricos de desdobraram a fim de 

explicar e explicitar determinadas atividades específicas da vida humana, ao qual trata-se neste 

trabalho por meio de três atividades muito relevantes para o desenvolvimento  dos sujeitos 

como: atividade de estudo, como encontrado nas obras de Davydov (1982, 2017) e Elkonin 

(2017, 2019a, 2019b, 2019c), que integra a atividade pedagógica teorizada por Moura (2016), 

entre outras tantas atividades. 

No próximo capítulo, daremos ênfase às atividades principais dos sujeitos envolvidos 

diretamente no processo escolar, atividades de estudo e atividades de ensino, incorporando às 

nossas perspectivas teóricas o conceito de Atividade Pedagógica, para, então, termos melhores 

condições de nos fundamentar teoricamente em nosso objeto de estudo. 
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3. ATIVIDADE PEDAGÓGICA NA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL: ASPECTOS 

RELEVANTES NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

 

Tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são 

eles. O que eles são coincidem, portanto, com sua 

produção, tanto com o que produzem, como com o modo 

como produzem. O que os indivíduos são, [...] depende 

das condições materiais de sua produção. 

(MARX e ENGELS, 1986, p. 27-28) 

 

 

Consideramos a unidade dialética entre a formação da consciência e prática social 

como fator determinante para pensar e refletir sobre a vida humana nos processos pelos quais 

passamos para humanizarmos e, efetivamente, tornarmo-nos humanos. Neste capítulo, 

procuramos elucidar tais pontos para compreender a atividade pedagógica como a unidade – no 

sentido vigotskiano – entre a atividade de ensino, desenvolvida pelo professor e a atividade de 

estudo, pelos estudantes. Tanto a atividade de ensino quanto a de estudo, em sua qualidade, 

dependerá das condições materiais de sua produção, em que cada um de seus objetos deverão 

confluir para as suas finalidades. 

Abordamos, neste capítulo, uma síntese teórica sobre o que é a Atividade Pedagógica 

embasada nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, descrevendo-a como uma atividade 

humana. Trataremos no sentido universal, o processo educativo, em particular a atividade 

pedagógica, que não pode ser pensada e/ou organizada sem a objetivação da aprendizagem dos 

estudantes – atividade de estudo, considerando, ainda, a singularidade da organização do ensino 

por meio das estratégias metodológicas do ensino. 

O capítulo se desenvolve em três tópicos: primeiramente expressamos como 

entendemos a Atividade Pedagógica, ressaltando o movimento de Atividade dos sujeitos 

envolvidos no processo, em especial, a atividade do professor ao organizar intencionalmente o 

ensino para que os sujeitos – estudantes – possam se apropriar do conhecimentos historicamente 

produzidos pela humanidade; em seguida, trataremos dos principais aspectos constituintes da 

atividade pedagógica abordados no processo de formação inicial do professor de matemática, 

destacando: planejamento, conteúdo e avaliação, conforme apresentado por Silva (2018); e por 

fim, demonstraremos os caminhos e processos para se organizar uma aula de matemática, 

atribuindo algumas considerações sobre a organização do ensino e os processos metodológicos 

para o seu desenvolvimento. 
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3.1 A Atividade Pedagógica com base na Teoria Histórico-Cultural 

 

Destacamos, primeiramente, o papel da escola como um lugar apropriado para o 

desenvolvimento dos sujeitos, onde o ensino e a aprendizagem ocorrem de forma lógica e 

intencional, cabendo ao professor criar espaços e momentos capazes de promover tal 

desenvolvimento. Acreditamos na escola “[...] como o lugar social privilegiado para a 

apropriação de conhecimentos produzidos historicamente é necessariamente assumir que a ação 

do professor deve estar organizada intencionalmente para esse fim” (MOURA et al., 2016, p. 

102). A escola é percebida na sociedade atual como espaço principal para que a aprendizagem 

aconteça, não excluindo os outros espaços sociais que também promovem o desenvolvimento. 

Consideramos, desse modo, a premissa que a escola é, dentre todos, o espaço social mais 

relevante, visto que seu objetivo maior é promover a aprendizagem dos sujeitos de forma 

intencional dirigida exclusivamente para esse fim (LIBÂNEO, 2013).  

Para pensarmos o processo educativo, temos toda uma estrutura organizacional da 

escola, como: professores, estudantes, coordenadores, diretores, servidores administrativos e 

demais colaboradores que estão relacionados diretamente com o funcionamento de uma 

instituição de ensino para promover o objetivo maior da escola: a aprendizagem dos estudantes. 

Concordamos com Duarte (2016) que a atividade humana pode proporcionar aos 

sujeitos o pleno desenvolvimento, não somente da personalidade e das relações com outrem, e 

que, ainda, pode desenvolver-se no processo de humanização, logo: “A atividade humana 

objetivada na cultura integra-se ao ser do indivíduo, transforma-se em órgão da sua 

individualidade, humaniza a subjetividade individual deste o nível dos cinco sentidos até o das 

formas mais ricas e complexas que assume o psiquismo humano” (DUARTE, 2016, p. 56). 

Considerando importante a atividade pedagógica e o processo de humanização, 

principalmente na atividade de ensino do professor, realizada por meio de seu trabalho. A este, 

Duarte (2008) caracteriza como trabalho educativo capaz de se desenvolver a partir das 

objetivações histórico-culturais realizadas pelos sujeitos em seu processo de desenvolvimento, 

posicionando-se “[...] em relação à cultura humana, em relação às objetivações produzidas 

historicamente. Esse posicionamento, por sua vez, requer também um posicionamento sobre o 

processo de formação de indivíduos sobre o que seja a humanização” (DUARTE, 2008, p. 35). 

Torna-se importante compreender o processo de humanização como movimento de 

desenvolvimento humano (filogênese e ontogênese) que os sujeitos passam para se tornarem 

humanos. Na humanização, toma-se os conceitos de objetivação e apropriação, que pode ser 
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compreendido por meio de uma das atividades principais do ser humano por meio do trabalho. 

Segundo Duarte (2013), a humanidade dá um grande salto quando deixa de ser primitiva com 

o convívio e comportamento animal, procurando modos de sobrevivência que superassem à 

condição dos outros animais, por exemplo, realizar ações para além de suas necessidades 

básicas biológicas e fisiológicas. 

 

Para assegurar sua sobrevivência, o ser humano realiza o primeiro ato histórico, o ato 

histórico fundamental, isto é, ele produz os meios que permitem a satisfação de suas 

necessidades básicas. Isso significa que a atividade vital humana, já nas suas formas 

elementares, não se caracteriza pelo simples consumo dos objetos que satisfaçam 

necessidades, mas, sim pela produção de meios que possibilitem essa satisfação. Ou 

seja, o ser humano, para satisfazer suas necessidades, cria uma realidade humana, o 

que significa a transformação tanto da natureza quanto do próprio ser humano 

(DUARTE, 2013, p. 26). 

 

Para melhorar suas condições de vida, o homem ao longo de sua história de 

desenvolvimento, apropriou-se de objetos da natureza, atribuindo outros significados a eles os 

quais não fossem o papel que exerciam com a natureza. Por exemplo, com a necessidade de se 

alimentar melhor, o homem primitivo, provavelmente, utilizou-se de uma ferramenta, um 

protótipo de uma faca para realizar cortes adequados em animais que caçava. Em vez de utilizar 

os dentes para realizar os cortes, um determinado homem, sentiu a necessidade de utilizar uma 

pedra, provavelmente afiada, que fosse capaz de fazer a ação de cortar. Temos, assim, uma 

troca em que esse objeto substituiu a ação que o homem realizava primitivamente com os 

dentes, privando-lhe os dentes e realizando o trabalho por meio de um objeto. Ao fazer o uso 

da pedra, atribuindo significado que não fosse o que ela tinha anteriormente na natureza, o 

homem atribuiu a ela outro significado, servindo-lhe com o que hoje conhecemos como faca e, 

percebeu que seu uso era bom, possibilitando o uso coletivo, transformando a natureza e as suas 

relações sociais. 

Expandindo o exemplo para as diversas formas que temos com os objetos já 

transformados pelo homem ao longo de seu desenvolvimento histórico, percebemos o quanto 

esse ato primitivo foi importante para chegarmos ao modo e qualidade de vida que temos hoje. 

Nesse exemplo, o homem utiliza-se de um elemento da natureza e por meio de sua ação 

transformadora, cria um instrumento que está repleto da atividade humana, tendo um 

significado único para ele e para a sociedade. O objeto criado pelo trabalho do homem não é 

mais somente um elemento da natureza, mas também algo carregado de significado social pela 

ação transformadora do homem; não é um simples objeto, pois nele é possível contemplar a 

atividade humana. A esse processo de transferência da atividade do sujeito para o objeto – 
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atividade socialmente construída – é chamada de objetivação e o processo de apropriação é a 

incorporação dos objetos sociais pelo homem. 

A objetivação e a apropriação inter-relacionados caracterizam um movimento 

contínuo, pois sempre há melhorias nos instrumentos historicamente construídos pela 

humanidade, devido ao fator histórico do ser humano, representando diferentes necessidades 

em cada época vivida pela sociedade. 

 

[...] O que possibilita o desenvolvimento histórico é justamente o fato de que 

apropriação de um objeto – transformando-o em instrumento, pela objetivação da 

atividade humana nesse objeto, inserindo-o na atividade social – gera, na atividade e 

na consciência dos seres humanos, novas necessidades e novas forças, faculdades e 

capacidades. Ou seja, a relação entre objetivação e apropriação na incorporação de 

forças naturais à atividade social gera a necessidade de novas apropriações e novas 

objetivações (DUARTE, 2013, p. 32). 

 

Deste modo, faz-se premente que a atividade pedagógica do professor seja capaz de 

materializar o processo de humanização que existe encarnado nos conhecimentos científicos 

produzidos ao longo da história do homem passa por longas transformações de objetivações e 

apropriações, destacando aos estudantes, formas de compreender esse movimento para que 

tenham condições de tornarem-se, também, humanos. Logo, “[...] é na relação com os objetos 

do mundo, mediada pela relação com outros seres humanos, que a criança tem a possibilidade 

de se apropriar das obras humanas e humanizar-se” (MOURA, et al., 2016, p. 30). 

Ao que se refere ao processo de humanização oportunizado pela educação escolar, 

concordamos com Saviani (2000), Paro (1997, 2002) e Moura et al. (2016) quando ressaltam 

que o estudante não é um consumidor de aula e/ou de conteúdo, mas um agente de extrema 

relevância no processo educativo, sendo objeto fundamental do trabalho pedagógico, não 

permanecendo estático aos saberes e conhecimentos vivenciados em aula, contudo, levando-os 

de forma incorporada para toda a sua jornada de vida. “[...] o estudante continua consumindo o 

que aprendeu no decorrer de sua vida, pois, no processo de aprendizagem, o indivíduo 

apropriou-se de um conhecimento que nele estará incorporado. (...) permanecendo para além 

do ato de aprender” (MOURA et al., 2016, p. 37). 

Sobre o ato de aprender, ou apropriar-se dos conhecimentos historicamente 

desenvolvidos pela humanidade, ressalta-se as formas de reprodução dos estudantes quanto as 

suas objetivações de conhecimentos, que podem ser expressas por meio de dois tipos de 

pensamento, caracterizado por Davydov (1982) como pensamento empírico e pensamento 

teórico. 
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O pensamento empírico é caracterizado por Davydov (1982, p 288) como “método de 

obtenção e emprego dos dados sensoriais pelos homens, donos da linguagem”, ou seja, é 

oportunizado por meio de uma generalização superficial por meio de abstrações dedutivas do 

objeto (sensoriais), externalizado por meio da linguagem. Desse tipo de pensamento, 

destacamos o princípio da observação empírica dos objetos, o que pode causar uma visão 

caótica da totalidade dos fenômenos apropriados compreendido na “realidade sob a perspectiva 

utilitária e empírica do contexto prático e cotidiano das pessoas” (SILVESTRE, 2016, p. 75). 

Já o pensamento teórico não se desenvolve nas perspectivas das generalizações 

superficiais, mas opera com os próprios conceitos que “[...] reproduzem o desenvolvimento, o 

processo formativo do sistema, da integralidade, do concreto e somente dentro desse processo 

revelam as particularidades e conexões dos objetos singulares.” (DAVYDOV, 1982, p. 308-

309). Assim, ao se trabalhar com o pensamento teórico, os conceitos não representam 

generalizações advindas de abstrações, mas atividade psíquica dos sujeitos, “[...] permitindo a 

reprodução do objeto idealizado e, consequentemente do seu sistema de relações, o qual na sua 

unidade reflete a universalidade ou a essência do movimento do objeto ou fenômeno” (MOURA 

et al., 2016, p. 85) e que, pensar teoricamente em um objeto ou fenômeno por meio de conceitos 

“[...] significa compreender a sua essência, o que extrapola a mera observação das propriedades 

extrínsecas e observáveis de objetos e fenômenos singulares.” (MOURA et al., 2016, p. 86). 

Rubtsov (1996) também contribui sobre o pensamento empírico e pensamento teórico, 

ressaltando que: 

 

O saber empírico é elaborado quando se compara os objetos às suas representações, o 

que permite valorizar as propriedades comuns dos primeiros. Já o saber teórico 

repousa numa análise do papel e da função de uma certa relação entre as coisas no 

interior de um sistema.  

[...] Qualquer conhecimento empírico baseia-se na observação. Reflete apenas as 

propriedades exteriores dos objetos e apoia-se inteiramente nas representações 

concretas. Já o saber teórico é oriundo de uma transformação dos objetos e reflete as 

relações entre as suas propriedades e suas ligações internas. Tão logo o pensamento 

reproduz um objeto sob a forma de conhecimento teórico, ele supera as representações 

sensoriais (RUBTSOV, 1996, p. 129-130, grifo do autor). 

 

Consideramos, então, que o pensamento teórico promove uma superação do 

pensamento empírico, pois se deixa de trabalhar no campo sensorial, por meio das 

generalizações oriundas das observações, e transcende-se ao movimento de pensar por meio 

dos conceitos. No pleno desenvolvimento da atividade humana, consideramos o pensamento 

teórico como o mais adequado ao processo de humanização, já que estamos utilizando a 
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terminologia da apropriação da atividade humana cristalizada na totalidade da cultura por meio 

dos conhecimentos científicos oportunizados na educação escolar. 

O movimento educativo no desenvolvimento dos sujeitos leva em conta o processo de 

humanização. Percebemos novamente a grande importância que tem o professor ao organizar 

o ensino de forma a efetivar e proporcionar essa humanização. O processo de ensino e 

aprendizagem, visto como atividade humana, possui elementos tais como: necessidades, 

motivos, tarefas, ações. É papel do professor, a partir desse movimento, criar necessidades e 

motivos para que de fato os estudantes entrem em atividade de estudo para “[...] organizar 

situações didáticas que favoreçam o desenvolvimento, no estudante, de um querer aprender, 

uma vez que esse não é um valor natural, mas construído historicamente” (MOURA et al., 

2016, p. 36).  

A atividade do professor, ao organizar o ensino, deve ser intencional na perspectiva de 

oportunizar aos seus estudantes a criação de necessidades e motivos para que estes se apropriem 

da cultura humana, desenvolvendo “[...] potencialidades humanas para a apropriação e o 

desenvolvimento de bens culturais (linguagem, objetos, ferramentas e modo de ação)” 

(MOURA et al., 2016, 113-114). Assim, percebemos que não é somente o professor que está 

em movimento de atividade (ensino), mas seus estudantes também (atividade de estudo). Nessa 

perspectiva, temos a caracterização da atividade pedagógica na teoria histórico-cultural por 

meio da Atividade Orientadora de Ensino – AOE – que se constitui como unidade de formação 

entre estudante e professor. 

 

[...] a AOE é a mediação na atividade do professor, que tem como necessidade o 

ensino de um conteúdo ao sujeito em atividade, cujo objetivo é a apropriação desse 

conteúdo entendido como um objeto social. Nessa perspectiva, a AOE constitui-se um 

modo geral de organização do ensino, em que seu conteúdo principal é o 

conhecimento teórico e seu objeto é a constituição do pensamento teórico do 

indivíduo no movimento de apropriação do conhecimento. Assim, o professor, ao 

organizar as ações que objetivam o ensinar, também requalifica seus conhecimentos, 

e é esse processo que caracteriza a AOE como unidade de formação do professor e do 

estudante (MOURA et al., 2016, p. 115). 

 

Entendemos a Atividade Orientadora de Ensino como unidade da aprendizagem-

ensino com destaque no processo de humanização dos envolvidos, ressaltando-a como 

atividade privilegiada para o ensino e aprendizagem dos conhecimentos historicamente 

elaborados pela humanidade, oportunizando a unidade formativa dos sujeitos. Assim, estando 

os envolvidos em plena atividade, é possível que estes reconheçam suas necessidades e motivos 

propulsores das ações educativas (ensinar e aprender), ocasionando, de fato, a humanização 

frente aos conhecimentos produzidos historicamente por nossos antepassados, compreendendo 
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as formas de produção e desenvolvimento da sociedade atual a fim de viver plenamente nesse 

movimento. Deste modo, defende-se o processo de humanização no contexto escolar como 

forma/meio de superar a alienação dos paradigmas que nos cercam, compreendendo os motivos 

do estudar e aprender convertidos na atividade educativa. 

 

[...] defendemos que garantir a presença do conhecimento nas relações pedagógicas é 

uma forma de favorecer ao estudante a compreensão acerca dos motivos de sua ação 

e, dessa forma, permitir que, na sua atividade, motivo e objeto coincidam. Ou seja, 

estando o sujeito em atividade, conforme o conceito proposto por Leontiev, é possível 

a sua efetiva humanização ao superar-se a alienação caracterizada pela ruptura entre 

o que é produzido por ele e o motivo que o impulsiona a agir” (MOURA, et al., 2016, 

p. 38-39). 

 

A superação da alienação entre as ações desenvolvidas e o que é produzido no contexto 

escolar podem ser observadas a partir do momento em que são vislumbradas as possibilidades 

de humanização, compreendendo os conceitos científicos desenvolvidos na sociedade e 

visando, sobretudo, a qualidade de vida e sua compreensão do funcionamento. “Assim, o 

trabalho pedagógico não é trabalho alienado se não é fim em si mesmo e sim meio para tornar 

o homem mais humano: o professor e o estudante” (MOURA et al., 2016, p. 39).  

Entendemos a ação de ensino do professor como trabalho na perspectiva de atividade 

humana e consideramos que esta é uma profissão que possibilita aos estudantes a aprendizagem 

coletiva das formas de atuar, viver e transformar a realidade social historicamente desenvolvida 

e em desenvolvimento, cabendo ao professor, pela docência, “[...] prover os indivíduos, 

metodologicamente, de formas de apropriação e criação de ferramentas simbólicas para o 

desenvolvimento pleno de suas potencialidades” (MOURA et al. 2016, p. 82). 

O professor, ao organizar o ensino por meio de seu trabalho, procura atender o objetivo 

principal da escola, lançando mão de estratégias e metodologias capazes de promover o 

desenvolvimento da aprendizagem dos seus estudantes. Nesse sentido, compreendemos como 

aprendizagem uma atividade que “pressupõe uma natureza social específica e um processo 

através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que a cercam” (VIGOTSKI, 

2002, p. 115). Segundo o autor, a aprendizagem acontece de forma social, coletiva, no 

movimento que chamou de interpsíquico – obtido por meio das experiências coletivas inter-

relacionando com o outro – para o intrapsíquico – processos internos e individuais do sujeito. 

Dessa forma, ao organizar o ensino, o professor deve organizar suas ações em uma perspectiva 

coletiva para atingir a individualidade dos sujeitos. 
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Pensar a educação e os processos de aprendizagens de forma coletiva, respeitando o 

movimento coletivo (social) para o individual, enseja, também, pensar a escola como um 

produto/espaço das relações sociais coletivas, pois a escola está no contexto da sociedade e não 

pode existir fora dela. Nesse sentido, concordamos com Vigotski (2010) quando ele menciona 

a relevância dos processos sociais na escola e da própria vida do estudante e do professor (na 

verdade de todos os envolvidos nas ações educativas, direta e indiretamente) no âmbito escolar. 

 

No fim das contas só a vida educa, e quanto mais amplamente ela irromper na escola 

mais dinâmico e rico será o processo educativo. O maior erro da escola foi ter se 

fechado e se isolado da vida com uma cerca alta. A educação é tão inadmissível fora 

da vida quanto a combustão sem oxigênio ou na respiração no vácuo. Por isso o 

trabalho educativo do pedagogo deve estar necessariamente vinculado ao seu trabalho 

criador, social e vital (VIGOTSKI, 2010, p. 456). 

 

Percebemos em Vigotski (2010), a preocupação do agente professor se colocar como 

ser não neutro que, pelo trabalho, tem possibilidades criadoras de produzir educação e 

humanizar seus estudantes, estabelecendo relações importantes entre sua atividade e atividade 

do estudante com o conhecimento científico historicamente acumulado pelas produções 

humanas, sociais e culturais. Nesse sentido, contemplamos a atividade pedagógica como 

processo histórico-sócio-cultural que tem possibilidades de contextualizar o ensino nos diversos 

mecanismos de existência (vida) atrelados aos processos de ensino e aprendizagem por meio 

das atividades dos agentes envolvidos na ação educativa. 

Em síntese, podemos destacar que a Atividade Pedagógica pode ser a unidade entre 

duas atividades principais dos sujeitos envolvidos no processo educativo: atividade de ensino 

(professor) e atividade de estudo (aluno). Estas atividades estão repletas de outras atividades 

humanas que cumprem o objetivo maior do processo de escolarização que é humanizar a vida 

de todos os envolvidos, organizando meios e estratégias objetivas dos sujeitos conseguirem se 

apropriar dos conhecimentos historicamente desenvolvidos pela humanidade e atendendo 

necessidades específicas de determinados povos, no sentido de qualificar a vida humana. Ao se 

apropriar de tais conhecimentos, os sujeitos têm a possibilidade de se humanizar, de carregar a 

apropriação da produção de diversas atividades humanas já desenvolvidas, atribuindo sentido 

pessoal ao significado social de tais atividades que são traduzidas por meio do conhecimento 

científico. 

Destacamos, também, o desenvolvimento do pensamento teórico na Atividade 

Pedagógica como forma de superar o pensamento empírico, já que tanto as atividades de ensino 

e quanto nas de estudo se demonstra um conteúdo genérico e universal da atividade humana, 
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viabilizando o trabalho com os estudantes que caminha de forma social para a individual, logo, 

oportunizando a solidez do movimento de conteúdo universal para o particular, ou seja, do 

pensamento teórico (abstrato) para o pensamento empírico (concreto). Não apenas isso, mas 

também desenvolve um trabalho educativo contextual, em que a vida permeia a escola e a escola 

a vida, no movimento contínuo de se fazer em sociedade e manter as apropriações e 

objetivações humanas. 

Percebe-se, nesse movimento contínuo da escola e da Atividade Pedagógica, a sua 

grande importância para desenvolver uma educação de qualidade e cada vez mais humana, 

capaz de possibilitar sujeitos que se desenvolvam coletivamente no sentido de construir uma 

sociedade mais humana, justa e integralizadora. Nesse modelo de sociedade, em especial, 

escolar, aonde se preza pela efetividade da Atividade Pedagógica, reconhecemos o trabalho do 

professor como um agente do processo que, por meio de sua Atividade de Ensino, tem a 

possibilidade de transformar a realidade de seus estudantes, objetivando e propondo o 

movimento de humanização por meio dos conhecimentos repletos de atividades humanas.  

Nesse sentido, cabe-nos caracterizar como o professor se constitui professor em nossa 

perspectiva teórica. Sabemos, como premissa, que o ato formativo perpassa desde o nascimento 

até a morte dos sujeitos, compreendendo todo o seu desenvolvimento, mas em nossa sociedade, 

temos um lugar e um momento específico para que essa constituição estabeleça de forma 

efetiva, pensada intencionalmente para que nos tornemos professores – Formação Inicial –, em  

nosso caso específico, em confluência com o objeto de nosso estudo, identificando como nos 

tornamos professores de matemática, sendo mais específicos, procurando responder à questão: 

quais são os aspectos constituintes da docência em matemática na formação inicial do professor 

que confluem com a perspectiva da Atividade Pedagógica? No próximo tópico, trar-se-á 

aspectos relevantes sobre os elementos constituintes da docência em matemática durante a 

formação inicial, no sentido de compreender esse processo para, então, identificar os principais 

elementos que concebem o sujeito enquanto professor que organiza o conhecimento e o ensino 

escolar de matemática. 

 

 

3.2 Os aspectos constituintes da docência na formação do professor de matemática 

 

Que tipo de conhecimento é necessário para que nos tornemos professores de 

matemática se olharmos para o processo de formação inicial a nível de graduação? As respostas 
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para esse questionamento se firmam nas proposições de Libâneo (2013) ao dizer que a formação 

do professor deve contemplar dois tipos de conhecimentos: o conhecimento pedagógico e o 

conhecimento específico. Tratando-se da formação inicial do professor de matemática, o 

currículo é organizado viabilizando esses dois momentos formativos contemplados nas 

disciplinas de cunho pedagógico – em que se destacam as aspectos relacionadas à educação, 

processos educativos, metodologias de ensino, didática, fundamentos entre outras – e de cunho 

específico – em que se oportunizam os estudos dos conhecimentos específicos da matemática. 

A importância dessa estrutura, historicamente, tem sido objeto de estudo por muitos 

pesquisadores que desenvolvem estudos relacionadas à formação dos professores, entre eles, 

podemos citar Gatti (2010), que descreve o processo de formação de professores no Brasil 

fundamentado, inicialmente no bacharelado, num período anterior a 1950, que acrescentava 

após três anos de estudo de conhecimento específico, mais um ano de estudo dos conhecimentos 

pedagógicos. 

 

No final dos anos de 1930, a partir da formação de bacharéis nas poucas universidades 

então existentes, acrescenta-se um ano com disciplinas da área de educação para a 

obtenção da licenciatura, está dirigida à formação de docentes para o “ensino 

secundário” (formação que veio a denominar-se popularmente “3 + 1”) (GATTI, 

2010, p. 1356).  

 

Percebemos o sujeito que cursa licenciatura a relevância dos estudos de conhecimento 

específico e pedagógico. Sobre os conhecimentos pedagógicos para a licenciatura, tem-se, de 

acordo com a Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, no Artigo nº 10, que a formação inicial 

de professores, na modalidade de licenciatura, destina-se:  

 

[...] àqueles que pretendem exercer o magistério da educação básica em suas etapas e 

modalidades de educação e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos, compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, 

investigação e reflexão crítica, aproveitamento da formação e experiências anteriores 

em instituições de ensino (BRASIL, 2015, p. 9). 

 

Continuando os incisos 2º e 3º desta resolução, temos: 

 

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdo específicos da 

respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, 

formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial 

e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 34 § 3º Deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e 

concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para 
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o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência 

(BRASIL, 2015, p. 11). 

 

Portanto, as normatizes que organizam a formação inicial de professores garantem 

tanto a formação pedagógica dos futuros licenciados e, ainda, determinam a articulação entre a 

teoria estudada a e prática, provendo um conjunto de habilidades necessárias para o exercício 

da docência. 

No trabalho de Silva (2018), tem-se uma perspectiva sobre os aspectos constituintes 

da docência em relação à apropriação dos estudantes durante a disciplina de estágio 

supervisionado – disciplina que oportuniza ao estudante compreender teoricamente as ações 

docentes, fundamentar-se nelas e observá-las de modo muito bem articulado, considerando 

como relevante três aspectos fundamentais da atividade pedagógica: planejamento, conteúdo e 

avaliação. Em Silva (2018), percebemos que quando bem articulados, as ações de planejamento, 

conhecimento de conteúdo e ações de avaliação oportunizam ao sujeito a aprendizagem e 

desenvolvimento da atividade pedagógica visando ao processo de ensino e, consequentemente, 

a aprendizagem. 

Ao analisar as ações dos estudantes desenvolvidas no estágio supervisionado, Silva 

(2018) esclarece as ações contínuas do planejamento em confluência com o conteúdo 

desenvolvido, bem como a avaliação, itens importantes para reorganizar as ações de 

planejamento.  

 

[...] valorizam a reelaboração do planejamento como necessidade de avaliar os 

resultados atingidos para o ensino do conteúdo ao qual se propõem como condição 

para planejar as próximas intervenções. Eles têm como norte perceberem que há uma 

sequência previamente delineada mas, a forma como está vai se concretizar e evoluir 

dependerá do desenvolvimento da aprendizagem do conteúdo que se almeja ensinar 

(SILVA, 2018, p. 204). 

 

Neste recorte, Silva (2018) apresenta a seriedade do trabalho docente em realizar tais 

ações de planejamento e acompanhamento dos estudantes avaliando-os sob o ponto de vista da 

aprendizagem dos conteúdos, como forma de nortear o trabalho do professor. Organizar o 

ensino de matemática, nesta perspectiva, exige do professor uma intencionalidade constante e 

um conhecimento dos aspectos específicos e pedagógicos, acompanhados por uma constante 

avaliação. 

 

[...] o desafio de manejar as relações entre planejamento, conteúdo e avaliação exige 

do professor o domínio de conhecimentos de diferentes naturezas. Verificamos 

também a necessidade de conhecer a lógica interna do desenvolvimento psíquico. 

Esses conhecimentos se fazem necessários para que o professor possa organizar a 
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relação sujeito-conteúdo que ocorre sob condições objetivas planejadas e devem ser 

mediadas pela avaliação (SILVA, 2018, p. 204). 

 

Destarte, Silva (2018) menciona a oportunidade de o professor acompanhar as relações 

psíquicas que ocorrem no processo de aprendizagem, enfatizado pela avaliação que funcionará 

como um parâmetro para a sequência/continuidade da atividade de ensino, pensada, organizada 

e planejada visando o conhecimento para os sujeitos (estudantes). 

Entretanto, como fazer essa articulação no processo de ensino? Quais são os métodos, 

técnicas, procedimentos, ferramentas e recursos de ensino capazes de oportunizar aos 

estudantes o desenvolvimento da atividade de estudo e consequentemente a apropriação dos 

conceitos científicos historicamente desenvolvidos pela humanidade, que se traduzem nos 

conteúdos escolares? No próximo tópico, fomentamos essas perspectivas, abordando nossa 

perspectiva teórica sobre o entendimento da determinação e uso das diversas metodologias de 

ensino.  

 

 

3.3 Métodos, técnicas, procedimentos, materiais, ferramentas e recursos de ensino: 

aportes conceituais da metodologia de ensino de matemática 

 

Compreendido os aspectos constituintes da docência na formação inicial do professor 

de matemática por meio de ações de planejamento, conteúdo e avaliação, necessitamos 

compreender como acontece o desenvolvimento da docência em sala de aula. Tal 

desenvolvimento nos remete às formas de organizar o ensino de forma metodológica, 

demonstrando os momentos que serão oportunizados aos estudantes na atividade de ensino para 

que estes possam, de fato, estar em atividade de estudo. 

Exploramos essa proposta por meio da metodologia de ensino. Contudo, o que é 

metodologia do ensino de matemática? Para tal feito, realizamos o estudo de grandes obras 

brasileiras que são referências no processo didático da matemática, podendo ressaltar: Dante 

(1996), Neto (1994), Carvalho (2011), Pais (2018), Parra e Saiz (2001), D’Amore (2007) e 

Wachiliski (2007). Os autores, quando se propõem a destacar os procedimentos da didática da 

matemática, ressaltam a didática francesa, descrevendo, principalmente, a teoria dos campos 

conceituais em matemática e, como conteúdo principal de suas obras, aspectos relacionados à 

‘receitas’ prontas de como fazer didaticamente uma tarefa diante de um determinado conteúdo 

ou conceitos matemáticos. Estes últimos estão relacionados às séries iniciais. Diante desses 
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estudos, percebe-se que a metodologia de ensino de matemática está condicionada ao conjunto 

de técnicas e procedimentos, ou ainda caminhos, para se atingir o objetivo de uma determinada 

aula, desenvolvido pelas orientações realizadas pelo professor por meio de comandos que são 

executados/desenvolvidos pelos estudantes.  

Nesse sentido, concordamos com Stangherlim (2014), na afirmação de que a 

metodologia de ensino transcende à tais procedimentos e técnicas desenvolvidas em sala de 

aula pelo professor: “[...] com base em estudos e relatos de experiências sobre práticas 

escolares, busca-se desmistificar a ideia de uma metodologia de ensino entendida como mero 

conjunto de procedimentos e técnicas instrumentalizadoras da prática docente” 

(STANGHERLIM, 2014, p. 8). A autora que se baseia teoricamente nos estudos desenvolvidos 

por Paulo Freire, defende um conceito de metodologia de ensino baseada na proposta de 

educação libertadora, “[...] atuante na defesa da conscientização crítica dos oprimidos.” 

(STANGHERLIM, 2014, p. 12). Destacando que a metodologia de ensino na perspectiva 

freiriana “[...] se contrapõe aos modelos instrucionais de ensino fundamentados em 

procedimentos e técnicas de caráter mecânico, reprodutivo e que, em geral, acabam formando 

estudantes acostumados ao ato de copiar, e não ao de pensar” (STANGHERLIM, 2014, p. 12). 

 

É por isso que se propõe a compreensão mais ampla de uma metodologia de ensino 

baseada na educação libertadora de Freire, capaz de incorporar à prática educativa, 

especialmente na educação escolar, os saberes da experiência feitos e produzidos na 

e pela cultura de quem também é sujeito do ato de conhecer, isto é, reconhecer a 

importância de se considerar, no ato de educar, os saberes das crianças, dos 

adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos (STANGHERLIM, 2014, p. 13 

grifo da autora). 

 

Percebemos que ao estruturar o conceito de metodologia de ensino, devemos 

considerar aspectos culturais de nossos estudantes e do professor, agentes importantíssimos no 

processo de ensino. Por isso, acreditamos em uma educação que seja histórico-cultural, que 

perpassa os sujeitos em sua historicidade e conexa a ela à sua jornada de produção e 

desenvolvimento de conhecimento, que é ancorada e materializada pela cultura sendo 

reproduzidos no fazer humano. 

A metodologia de ensino deve ser organizada a partir dos aspectos histórico-sociais-

culturais dos sujeitos envolvidos, que perpassam as vivências e experiências dos sujeitos 

diretamente envolvidos além de levar em consideração a realidade objetiva, que ocupa lugar 

nas condições efetivas de trabalho, ressaltando, que: 

 



102 

 

Trata-se de compreendê-la levando-se em conta uma série de aspectos que envolvem 

o contexto social e educacional em que é desenvolvida e que estão imersos educadores 

e educandos: crenças, valores saberes; quem são, que experiência trazem, o que 

pensam, o que desejam, no que acreditam; condições objetivas de trabalho dos 

trabalhadores da educação. [...] 

Ao afirmar que a metodologia de ensino dever ser entendida de uma maneira 

ampliada, [..] pois o que interessa é conhecer e refletir sobre quem é o sujeito que se 

nos apresenta em situação de aprendizagem. Tendo em vista que o espaço de aprender 

se dá na prática educativa e que, portanto, o sujeito que aprende tanto pode ser o 

educando quanto o educador, parte-se da ideia de que quem aprende é potencialmente 

curioso, intuitivo e criativo, e que por isso observa, experiencia, indaga, reflete, 

compara, associa, investiga, levanta hipóteses, estuda, planeja, analisa, age e se 

encanta com a descoberta daquilo que ainda não sabia, não conhecia 

(STANGHERLIM, 2014, p. 16). 

 

Assim, acrescentamos como contribuição ao conceito de metodologia do ensino de 

matemática, os caminhos e formas necessárias para que os sujeitos aprendam, incluindo os 

processos e conjunto de estratégias organizadas intencionalmente pelo professor para o 

desenvolvimento de suas aulas, levando-se em consideração o contexto histórico-sócio-cultural 

dos estudantes, pensando na melhor forma de produzir um ensino de matemática utilizando-se 

de materiais e/ou recursos de ensino capazes de produzir pensamento matemático e reflexão 

crítica sobre os conhecimentos estudados. Além disso, possibilitando aos envolvidos nesse 

processo perceber que o conhecimento matemático é uma produção histórica humana e que ele 

faz parte de nossa realidade circundante. 

Diante da realidade pandêmica vivenciada concomitantemente à escrita de nosso 

trabalho nos deparamos com o seguinte questionamento: o que consistem as metodologias 

ativas? Será que elas mantêm alguma relação com o processo de educação amplamente 

defendido nesta tese? Procurando responder à questão, tomamos como referência o livro 

organizado por Bacich e Moran (2018), onde ressaltam que: 

 

As metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu 

envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, 

experimentando, desenhando, criando, com orientação do professor; a aprendizagem 

híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e compartilhamento de espaços, tempos, 

atividades, materiais, técnicas e tecnologias que compõem esse processo ativo 

(BACICH; MORAN, 2018, p. 29). 

 

As metodologias ativas apresentam-se como formas e caminhos para o 

desenvolvimento de uma aula, no sentido de colocar os estudantes como protagonista do 

processo de aprendizagem, sendo orientado e mediado constantemente pelo professor, que, por 

sua vez, utiliza-se de recursos tecnológicos para obtenção do objetivo maior. Assim, os autores 

acreditam que “as metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e 
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aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas 

e diferenciadas” (BACICH; MORAN, 2018, p. 30). Os referidos autores ainda afirmam que as 

metodologias (ativas) consistem em direcionamentos sobre como ocorrerá e se concretizará a 

aula, valorizando os processos de ensino e aprendizagem híbrida (que mesclam o ensino 

presencial e remoto [online] por meio de ferramentas tecnológicas), defendendo que as 

metodologias ativas, além de centrarem a efetiva participação dos estudantes de forma 

autônoma, consistem em estratégias para que isso ocorra. 

No desenvolvimento teórico da constituição das metodologias ativas, Bacich e Moran 

(2018) descrevem três movimentos híbridos que proporcionam uma aprendizagem dos 

estudantes: individual, grupal e tutoria, conforme apresentam: 

 

A aprendizagem mais intencional (formal, escolar) se constrói num processo 

complexo e equilibrado entre três movimentos ativos híbridos principais: a construção 

individual – na qual cada aluno percorre e escolhe o seu caminho, ao menos 

parcialmente; a grupal – na qual o aluno amplia sua aprendizagem por meio de 

diferentes formas de envolvimento, interação e compartilhamento de saberes, 

atividades e produções com seus pares, com diferentes grupos, com diferentes níveis 

de supervisão docente; e a tutorial, em que aprende com a orientação de pessoas mais 

experientes em diferentes campos e atividades (curadoria, mediação, mentoria) 

(BACICH; MORAN, 2018, p. 30, grifo do autor). 

 

Na percepção teórica das metodologias ativas, percebemos que há um processo 

intencional do professor ocorrendo, mas só a intencionalidade não basta, pois diante dos 

processos híbridos desenvolvidos teoricamente, ressalta-se como premissa a individualidade, 

seguido da ‘coletividade’ realizada por trabalhos em grupos e, por fim, a tutorial que parte da 

orientação do professor. Para nós que pensamos o processo de educação sobre uma base teórica 

da Teoria Histórico-Cultural, os três marcos no processo híbrido são relevantes, mas ainda 

carecem de um melhor aprofundamento sobre o entendimento de como os sujeitos aprendem. 

Isso porque, como afirma Vigotski (2010), a aprendizagem é interativa, aprendemos com os 

outros e no fazer com os outros por meio da influência mútua, e, após os momentos o sujeito 

internaliza (individualmente) o que estava sendo proposto na coletividade; ressalta o papel do 

professor como um mediador do processo, caracterizando o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Potencial (iminente), que se trata dos possíveis ‘saltos10’ da aprendizagem 

dos conhecimentos que o estudante consegue realizar com a mediação do professor e as formas 

                                                           
10 Consideramos os “saltos” como qualitativos relacionados a aprendizagem e avalição, que são permeados por 

momentos “[...] de orientar os alunos para o que ainda não sabem, para o conhecimento científico-cultural presente 

nos conteúdos que eles ainda não dominam” (SILVA, 2018, p. 258). 
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que são propostas, os caminhos que o professor indica ao estudante para que ele avance nos 

níveis de desenvolvimento. Nesse sentido, muito mais do que aprender sobre um determinado 

conhecimento, ele terá condições de desenvolver-se diante do conceito estudado e oportunizado 

pela escola. 

Outro fator preocupante é o pensamento de alguns professores que se ocupam 

majoritariamente das metodologias ativas de ensino. Vale lembrar que devido ao uso 

exacerbado e amplamente difundidos nos modelos de educação remoto/híbridos, bem como sua 

alta propagação nas redes digitais como a grande inovação pedagógica e a grande oferta de 

cursos nesta área, houve uma promessa de elas serem a salvação da organização do ensino, 

acabando por defender uma aprendizagem significativa aos estudantes e um papel ativo do 

professor. Embora a crítica seja válida e necessária, é preciso entender que “A combinação de 

metodologias ativas com tecnologias digitais móveis é hoje estratégia para a inovação 

pedagógica.” (BACICH; MORAN, 2018, p. 37). Sobre essas questões, destacamos como esta 

perspectiva teórica descreve a aprendizagem e o papel do professor: 

 

A aprendizagem é mais significativa quando motivamos os alunos intimamente, 

quando eles acham sentido nas atividades que propomos, quando consultamos suas 

motivações profundas, quando se engajam em projetos para os quais trazem 

contribuições, quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. Para 

isso, é fundamental conhecê-los, perguntar, mapear o perfil de cada estudante. Além 

de conhecê-los afetivamente, estabelecer pontes, aproximar-se do universo deles, de 

como eles enxergam o mundo, do que eles valorizam, partindo de onde eles estão para 

ajudá-los a ampliar sua percepção, a enxergar outros pontos de vista, a aceitar desafios 

criativos e empreendedores (BACICH; MORAN, 2018, p. 31-32) 

O papel ativo do professor como designer de caminhos, de atividades individuais e 

em grupo é decisivo e diferente. O professor torna-se, cada vez mais, um gestor e 

orientador de caminhos coletivos e individuais, previsíveis e imprevisíveis, em uma 

construção mais aberta, criativa e empreendedora (BACICH; MORAN, 2018, p. 35). 

 

Percebemos que a teorização das metodologias ativas apresentam pontos de 

confluência com a Teoria Histórico-Cultural, mas devemos considerar que há muito mais 

pontos de discrepância, sobretudo nos aspectos de como pensamos o papel do estudante e do 

professor no processo de aprendizagem e ensino escolar.  

Dificilmente um professor que percebe a educação como forma de humanizar os 

sujeitos, que compreende das atividades de ensino e aprendizagem, poderá pensar a educação 

como mercadoria, como ressaltaram Paro (1997) e Mézáros (2002). Para estes autores, a 

educação não pode ser pensada dentro da lógica do capital, sobre uma ótica de empreendimento 

que, por meio da valorização individual, um pode se destacar em detrimento do outro. O único 
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valor que podemos agregar ao processo educativo é o valor da formação no processo de 

humanização. Nesse sentido, não se defendemos nenhuma forma de capitalização da educação. 

Logo, mesmo que encontramos pontos convergentes no processo de motivação dos 

estudantes para o processo de ensino, estes não podem ser pensados como empreendedores que 

serão possivelmente esmagados pela lógica do capital. O que se pretende aqui é defender a 

produção de uma educação social, coletiva e humanizadora, capaz de promover sujeitos 

melhores em uma sociedade que produz na coletividade e que defendemos a socialização dos 

bens comuns, sobretudo os bens comuns de acesso ao conhecimento. 

Ainda na defesa das metodologias ativas e a utilização de variadas técnicas para a sua 

produção, Bacich e Moran (2018) apresentam: 

 

A diversidade de técnicas pode ser útil, se bem equilibrada e adaptada entre o 

individual e o coletivo. Cada abordagem – problema, projetos, design, jogos, 

narrativas – tem importância, mas não pode ser superdimensionada como única. A 

analogia de um cardápio alimentar pode ser ilustrativa. Uma alimentação saudável 

pode ser conseguida a partir de uma receita básica única. Porém, se todos os dias 

repetimos o mesmo menu, torna-se insuportável. A variedade e combinação dos 

ingredientes são componentes fundamentais do sucesso de um bom projeto alimentar, 

assim como do educacional. É possível, com os mesmos ingredientes, desenvolver 

pratos com sabores diferentes. Na educação formal, há muitas combinações possíveis, 

com variações imensas na aplicação e resultados, que vamos experimentando de 

forma dinâmica e constante, reavaliando-as e reinventando-as de acordo com a 

conveniência para obter os resultados desejados (BACICH; MORAN, 2018, p. 38, 

grifo dos autores). 

  

Consideramos importantes a diversidade e a pluralidade de técnicas utilizadas nas 

metodologias de ensino, mas não pensando na sua repetitividade e sim na qualidade com que o 

professor atingirá seu objetivo maior, que é possibilitar a aprendizagem de seus estudantes no 

desenvolvimento do pensamento teórico.  

Apoiado em Libâneo (2022), concordamos que os estímulos ao uso, divulgação e a 

larga propagação das metodologias ativas atendem a lógica do capital de colocar os estudantes 

como autores e protagonistas de sua aprendizagem, preparando-o para o mercado de trabalho 

numa proposta quase que empreendedora. Contudo, Libâneo (2022) ressalta que o seu 

surgimento aparece junto a proposta do escolanovismo11, o que acaba por não justificar as 

tentativas de consolidação das metodologias em atender as demandas educacionais cada vez 

                                                           
11 Movimento da Escola Nova que surge em meados do século XX. Dewey, “[...] propõe uma educação centrada 

na criança e na atividade da criança, com base em suas necessidades, interesses, e a aprendizagem pela experiência 

própria, pondo-se em destaque metodologias de ensino como a da descoberta, do estudo do meio, do jogo, da 

solução de problemas, do trabalho em grupo, do aprender fazendo, da cooperação, ou seja, metodologias ativas” 

(LIBÂNEO, 2022, p. 109). 
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mais tecnológicas e servindo ao modelo de sociedade atual imersa ao campo das novas 

tecnologias digitais, mostrando que tal justificativa acontece “[...] de forma superficial, pelas 

mudanças tecnológicas que levaram à expansão do uso dos computadores e de outros 

dispositivos digitais e da Internet [...]” (LIBÂNEO, 2022, p. 107). 

Em uma crítica bem fundamentada nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, 

embasando-se no ensino desenvolvimental, Libâneo (2022) nos oportuniza para uma reflexão 

da relação a quem servem as metodologias ativas, que recaem em perspectivas utilitarista da 

organização do ensino e, por consequente, da aprendizagem. A ampla defesa de que as 

metodologias ativas consideram o protagonismo do estudante frente as situações problemas se 

demonstram superficiais, pois, teoricamente, compreendemos como uma forma de  “[...] 

operação teórico-prática, visando um método dialético de pensar por conceitos e, com isso, 

formam-se no aluno ações mentais novas que antes não estavam desenvolvidas” (LIBÂNEO, 

2022, p. 117). Assim, as situações-problemas propostas por meio das metodologias ativas não 

consideram os conceitos e nem a relevância do pensamento crítico que supere as situações 

empíricas em questão que ainda reforçam a perspectiva utilitarista e pragmática do ensino. 

Em defesa de um ensino que se oponha às propostas ideológicas das metodologias 

ativas, Libâneo (2022) reforça a função social do ensino, que, para ele, consiste em estabelecer 

e oportunizar aos estudantes o desenvolvimento do pensamento teórico e a articulação deste 

para resolução de problemas e entendimento do mundo. 

 

[...] o ensino é uma atividade que visa promover o desenvolvimento das capacidades 

humanas e o meio principal desse desenvolvimento, em se tratando da escola, é a 

formação da capacidade de pensar, ou seja, formação do pensamento teórico-

conceitual dos alunos pelo qual se ultrapassa o conhecimento obtido na experiência 

corrente e, desse modo, os alunos são ajudados a se constituírem como sujeitos 

pensantes e críticos (LIBÂNEO, 2022, p. 118) 

 

Por conseguinte, ancorado na ressalva de Elkonin (2019c, p. 164), considera-se que, 

muito antes da existência dessa tendência de metodologias ativas, o “[...] conhecimento não 

deve ser apenas transmitido ao aluno; deve ser assimilado de modo interativo”, reforçando a 

dinamicidade da educação nos processos de ensino e aprendizagem. Quanto às ‘técnicas’ de 

ensino, estas devem ser pensadas de acordo com cada situação em confluência ao que se espera 

dos estudantes no desenvolvimento da aula, o que Davydov (2017) chamou de desenvolvimento 

de ações capazes de produzir um nível elevado de aprendizagem dos estudantes. 

 

[...] em uma estruturação tal da educação na qual seja possível dirigir regularmente os 

ritmos e o conteúdo do desenvolvimento por meio de ações que exercem influência 

sobre este. Tal ensino deve realmente levar consigo o desenvolvimento e criar, nas 
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crianças, condições e premissas do desenvolvimento psíquico que podem, ainda, faltar 

neles do ponto de vista das normas e exigências supremas da escola futura. 

Essencialmente, tarar-se-á de construir, de forma ativa e compensatória, qualquer elo 

da psique ausente ou insuficiente presente nas crianças, mas que seja indispensável 

para alcançar um alto nível no trabalho com os alunos (DAVYDOV, 2017, p. 219). 

 

A criação das condições efetivas para aprendizagem dos sujeitos remete à metodologia 

de ensino adotada e às técnicas utilizadas no desenvolvimento da aula, a fim de orientar os 

estudantes que, por sua vez, devem estar em processo de Atividade. “Os conhecimentos 

adquiridos no processo da atividade, em forma de verdadeiros conhecimentos científicos 

refletem, essencialmente, as qualidades dos objetos e garantem que o indivíduo se oriente por 

eles durante a solução de tarefas práticas” (DAVYDOV, 2017, p. 219-220).  

Para Davydov (2017), a estruturação do trabalho escolar em matemática deve embasar 

nas generalizações teóricas, por meio dos princípios: a) os conceitos não são oportunizados pelo 

professor de forma pronta e acabada, é necessário dar condições para que os estudantes 

conheçam a sua origem e os motivos que são necessários e indispensáveis à sua utilização nos 

dias de hoje; b) os conceitos devem ascender do abstrato ao concreto; c) aos estudantes deve 

ser oportunizado a conexão da generalidade de um ou mais conceitos, dando o exemplo que 

“[...] para todos os conceitos da matemática escolar, essa conexão geral é a das grandezas [...]” 

(DAVYDOV, 2017, p. 221); d) reprodução da conexão de generalidade, por meio de modelos 

objetais (gráficos ou simbólicos), que viabilizem o estudo aprofundado de suas propriedades 

(ao qual, particularmente concebe-se como esquemas); e) formar nos estudantes ações objetais 

que permitam revelar o objeto de estudo, a fim de esgotar todas as suas propriedades inerentes 

e, por fim; f) realizar a transição das “[...] ações objetais à sua realização no plano mental” 

(DAVYDOV, 2017, p. 222). 

Apresentamos três posições centrais que ressaltam a forma de organizar o ensino tendo 

em vista as metodologias de ensino de matemática, que são caminhos que podem possibilitar 

ao professor uma organização do ensino de matemática capaz de viabilizar no estudante a 

criação de necessidades e motivos capazes, por sua vez, de gerar ações e operações para que o 

sujeito possa estar em atividade, seguindo os princípios descritos por Davydov (2017).  

Para Moura e Lanner de Moura (1998), há três possibilidades metodológicas de 

organizar o ensino de matemática na completude do que fora tratado, colocando em evidência 

a situação-problema. Seriam elas: jogo, a problematização de situações emergentes e a história 

virtual do conceito. 
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O jogo com propósito pedagógico pode ser um importante aliado no ensino, já que 

preserva o caráter de problema [...] O que devemos considerar é a possibilidade do 

jogo colocar a criança diante de uma situação-problema semelhante à vivenciada pelo 

homem ao lidar com conceitos matemáticos. [...] A problematização de situações 

emergentes do cotidiano possibilita à prática educativa oportunidade de colocar a 

criança diante da necessidade de vivenciar a solução de um problema significativos 

para ela. [...] É a história virtual do conceito porque coloca a criança diante de uma 

situação problema semelhante àquela vivida pelo homem no sentido genérico 

(MOURA; LANNER DE MOURA, 1998, p. 12-14). 

 

Concebe-se a situação-problema como proposta metodológica do ensino de 

matemática, que pode oportunizar aos estudantes o ingresso ao universo dos conceitos 

matemáticos, sabendo operá-los (partindo de sua generalidade) de forma particular, atendendo 

suas demandas diante das ações a serem desenvolvidas, confluindo com a estrutura da Atividade 

de estudo que estão produzindo. 

 

A intenção do professor ao usá-la [situação problema] como recurso didático é que o 

conceito a ser ensinado se transforme em uma necessidade, cognitiva ou material, para 

seus alunos de modo que as ações que esses desenvolverão na busca da solução do 

problema estejam de acordo com o motivo que os leva a agir e que desse modo eles 

possam, de fato, estar em atividade (MORETTI, 2007, p. 99). 

 

Assim, percebemos que a metodologia de ensino de matemática se compõe nos 

aspectos referentes ao desenvolvimento da aula de matemática, cabendo ao professor levar em 

consideração os aspectos históricos-sócio-culturais dos estudantes, as suas perspectivas teóricas 

e a partir de tais elementos organizar o ensino de forma intencional, possibilitando aos 

estudantes os modos possíveis de aprendizagem dos conceitos matemáticos.  

Para que a metodologia de ensino aconteça efetivamente, atingindo o objetivo de 

aprendizagem dos estudantes, o professor pode lançar mão de situações desencadeadoras de 

aprendizagem dotadas de um ou mais problemas desencadeadores. Estes podem ser 

oportunizadas por meio do: jogo, situações emergentes e história virtual do conceito, que são 

formas de produzir com os estudantes necessidades e motivos de suas atividades de estudo, 

percebendo o desenvolvimento geral de um conceito e oportunizando, à partir da generalidade, 

o desenvolvimento de ações particulares a fim de solucionar o problema desencadeador. Todo 

esse processo ocorre por meio de operações e procedimentos eficazes, indo ao encontro com a 

perspectiva da Atividade que estão desenvolvendo. Cabe-nos ressaltar a utilização de recursos 

tecnológicos quando estes fizerem parte da organização do ensino do professor que se propõe 

a ensinar matemática, não como via de regra, mas de modo a compor a efetividade das ações 

de desenvolvimento de sua atividade de ensino à fim de contemplar a atividade de estudo dos 

educandos. 
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Destarte, sintetizamos as teorizações propostas neste capítulo enfatizando a Atividade 

Pedagógica como uma unidade entre a atividade de ensino e atividade de estudo, 

compreendendo esse movimento por meio da Atividade Orientadora de Ensino, que, viabiliza 

tanto ao professor quanto ao estudante o processo de humanização, em que reconhecemos a 

relevância do trabalho do professor ao organizar o ensino por meio das mais diversas 

estratégias, situações, caminhos e metodologias de ensino, capazes de oportunizar aos 

estudantes condições e meios específicos para que estejam em atividade de estudo. Desse modo, 

garante-se suas diversas formas de apropriação do conhecimento que foi e é desenvolvido na 

perspectiva lógica e histórica da humanidade. 

No próximo capítulo, abordaremos a Atividade de Estudo dos sujeitos como meio para 

a apropriação do conhecimento científico, entendendo essa atividade com os sujeitos estudantes 

da graduação (licenciatura) em formação inicial na perspectiva de compreender os momentos 

de estudo capazes de produzir a aprendizagem da docência. 
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4. A ATIVIDADE DE ESTUDO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA: A APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA 

 

 

[...] compreender a essência das necessidades que 

moveram a humanidade na busca por soluções que 

possibilitaram a construção social dos conceitos é parte 

do movimento de compreensão do próprio conceito. 

Assim, o aspecto histórico associa-se ao aspecto lógico 

no processo de conhecimento de determinado objeto de 

estudo e é só nessa unidade dialética que o conhecimento 

desse objeto é possível. 

(MORETTI, 2007, p. 97) 

 

 

Acreditamos e defendemos de forma ampla, a relevância dos processos histórico-

culturais para apropriação dos mais diversos tipos de conhecimentos e conceitos, pois, ao 

organizar o ensino, o professor deve estar munido do conhecimento ao qual a humanidade em 

determinado momento histórico sentiu a necessidade de produzi-lo, compreendendo as nuances 

de seu surgimento e uso social passado, perpassando o seu desenvolvimento até os dias atuais. 

Essa compreensão do movimento lógico-histórico dos conceitos oportuniza o professor à 

organização do ensino no modo de viabilizar aos estudantes um espaço de aprendizagem. 

Espaço esse que remete à apropriação de determinado conhecimento, tal como um dia houve a 

necessidade de constitui-lo, além de estabelecer mediações contextuais de seu desenvolvimento 

e utilidade para a compreensão do mundo. Ao fazer esse movimento, o professor pode 

oportunizar aos estudantes a atividade de estudo, que visa ao desenvolvimento do pensamento 

teórico dos estudantes, pois supera a sua perspectiva utilitarista na condição de compreendê-lo 

em seu processo de desenvolvimento, uso e como forma de compreender e estabelecer relações 

gerais com o mundo.   

Neste capítulo, apresentamos um estudo sobre a formação do professor de matemática 

no devir de seu processo da aprendizagem da docência a partir da interdependência entre o 

conhecimento matemático, a organização do ensino, a atividade de ensino e de estudo, sendo 

que estes são compreendidos sob o olhar do movimento lógico-histórico do conhecimento 

matemático. 

Assim, estruturamos o capítulo em três tópicos, sendo o primeiro relacionado ao 

conhecimento matemático e a organização do seu ensino, compreendendo o que se entendemos 

sobre o conhecimento matemático, desvelando o seu caráter histórico e cultural de 
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desenvolvimento e as possíveis formas de organizar o seu ensino, dentro da perspectiva do 

movimento de humanização dos sujeitos e partindo do conhecimento matemático para essa 

finalidade. 

O segundo tópico destaca a Atividade de Estudo na perspectiva de Elkonin e Davidov, 

no sentido de revelar como se estrutura a Atividade de Estudo, reconhecendo as suas 

contribuições ao processo de aprendizagem dos estudantes, para, então, finalizarmos com o 

terceiro tópico. Este ressalta a aprendizagem da docência em matemática por meio da atividade 

de estudo, chamando a atenção para os enlaces entre as apropriações teóricas e a futura prática 

dos sujeitos em formação inicial. Consideramos, para tanto, que, durante a formação inicial, os 

sujeitos estão como alunos, exercendo suas atividades de estudo e, posteriormente, irão 

organizar o ensino de matemática, possibilitando aos seus estudantes que estejam em Atividade 

de Estudo no sentido de se humanizarem. 

 

4.1 O conhecimento matemático e a organização de seu ensino 

 

Ao organizar o ensino de matemática, é necessário entender sobre o próprio 

conhecimento matemático, consistindo em compreender a sua especificidade. Assim, depara-

se com a questão: O que é matemática e como se dá o seu processo de ensino? A primeira parte 

da pergunta remete ao conhecimento especializado da matemática do qual partimos do 

pressuposto que ele avança e compõe parte de um conhecimento geral, que também avança e 

demonstra-se em formas mais elaboradas, conforme apresenta Moura (1992). Ao destacar que 

a matemática avança, consideramos como um processo que perpassa a própria história da 

humanidade, logo, indicamos que esse processo é produto das relações humanas e está presente 

em nossas ações sociais e com a natureza, inclusive, percebendo os padrões e as regularidades 

específicas do comportamento, formas e deslumbres. 

Sobre o conhecimento e a forma como o compreendemos, destacamos as proposições 

de Moura (1992) ao defender nossos modos de percepção que, surgem das generalidades 

vivenciadas, explicando que podemos: “[...] conhecê-las a partir de nossa capacidade de 

conhecer, de nossa história individual, de nossas crenças construídas. Temos uma concepção 

sobre o que é conhecer, e é isto que nos vai dizer o que é matemática e como ensiná-la” 

(MOURA, 1992, p. 46). Na proposta de Moura (1992), conceber o conhecimento matemático 

está diretamente relacionado à sua imagem projetada pela consciência de seu significado social, 

ou seja, na atribuição de sentido pessoal que damos a ele. Contudo, qual seria o significado 
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social do conhecimento matemático? Quais são os conhecimentos fossilizados que estão 

cristalizados à ideia de matemática? 

Tomamos como referência Moura (1992) ao considerar e concordar que a matemática 

é um produto cultural da humanidade, advindo de necessidades humanas, em determinadas 

épocas e especificas de distintas civilizações, e que nela estão conceitos que remetem ao seu 

conteúdo específico, demonstrando, que para o aprendizado de matemática, deve-se considerar 

a cultura. 

 

No aprendizado de Matemática temos, portanto, a cultura primeira. E vamos assumir 

como sendo o conhecimento primeiro em Matemática a contagem, o número, o signo 

numérico. A necessidade de controlar as quantidades é o problema que gera este 

conhecimento primeiro, tão necessário ao convívio humano. Distinguir as formas 

geométricas, calcular áreas, perímetros, compreender as relações existentes entre os 

elementos de um sólido geométrico, tudo isso é conhecimento em movimento, isto é, 

o conhecimento primeiro passa a elaborado, tornando-se primeiro para outro no 

processo de construção (MOURA, 1992, p. 46) 

 

Percebemos que o conhecimento matemático é um produto advindo das relações 

histórico-sociais da humanidade, inclusive os seus conteúdos específicos foram desenvolvidos 

por determinados povos num contexto histórico e, hoje, é quase que impossível viver sem 

estabelecer relações com o conhecimento matemático, sobretudo nos modelos atuais de 

sociedade. “Sem dúvida, há um determinado saber matemático que parece ser necessário para 

todos os sujeitos que convivem socialmente. Não há quem não defenda a necessidade dos 

sujeitos de serem alfabetizados matematicamente. As razões são evidentes” (MOURA, 2011a, 

p. 51, tradução nossa). 

Giardinetto (2017) sinaliza que o conhecimento matemático é relevante por resultar de 

processos históricos da prática social reproduzida e produzida pela humanidade, ressaltando 

que “[...] o acesso aos conhecimentos universais só é possível graças a sua necessária linguagem 

universal, no caso, a simbologia matemática com seus sistemas lógicos” (GIARDINETTO, 

2017, p. 199). Além de um conhecimento produzido historicamente pelas necessidades 

humanas, o conhecimento matemático é universal por proceder da prática histórico-social da 

humanidade e termos a possibilidade de sua produção e reprodução nos dias atuais, estando em 

movimento, caracterizando, ainda, que a universalidade do conhecimento matemático está 

impregnada na sua linguagem específica dotada de simbologia própria e nos seus sistemas 

conceituais.  

O referido autor também propõe que somente a forma mais elaborada da produção do 

conhecimento matemático pode explicar as formas menos elaboradas dele, garantindo que a 

forma do conhecimento matemático mais elaborado pela humanidade é “a sistematização do 
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conhecimento matemático através de sua linguagem simbólica universal. É através da 

linguagem matemática universal que é possível decodificar a matemática que os indivíduos 

praticam” (GIARDINETTO, 2012, p. 32). Fica evidente que a matemática se cristaliza em sua 

universalidade graças à essa linguagem específica que a torna acessível, ou não, aos indivíduos 

que buscam formas de sua produção e reprodução, seja para aprimoramento do próprio 

conhecimento matemático ou, ainda, para a sua reprodução contextual que dignifica nossas 

formas de viver em sociedade. 

É possível, ainda, descrever uma análise caracterizada por Moura (1992) sobre o 

conhecimento matemático, quando este não chega de forma acessível a todos, quando se “[...] 

cria comunidades que se comunicam com uma linguagem especifica no seu processo de 

comunicação com seus membros. É esse modo de produzir conhecimentos específicos que pode 

impedir o compartilhamento de conhecimentos matemáticos como cultura” (MOURA, 19992, 

p. 51, tradução nossa). Uma forma de superar é: 

 

[...] Fornecer ao indivíduo a formação necessária e suficiente para que ele possa 

promover o salto qualitativo das suas concepções individuais de mundo para aquelas 

que reflitam os conhecimentos universais mais avançados obtidos pela humanidade. 

Essa situação torna-se mais delicada ao sabermos que uma das formas de concretizar 

esse processo de humanização é por meio da escolarização (CEDRO; MOURA, 2017, 

p. 89) 

 

Remetemo-nos, mais uma vez, ao processo de apropriação do conhecimento científico 

do conhecimento matemático que perpassa, sem dúvidas, o processo de humanização 

oportunizado pela educação escolar altamente intencional e objetivada na prática docente do 

professor, que organiza o ensino de matemática, oportunizando-o a todos os escolares. 

Tratando-se da escola, onde o conhecimento científico é viabilizado por meio do trabalho 

docente intencional no espaço escolar, logo, o conhecimento matemático se insere como um 

conteúdo escolar que é transmitido por meio da Atividade Pedagógica viabilizado pelas 

atividades de ensino e atividade de estudo. Acerca disso, tem-se que: 

 

O ensino dos conteúdos escolares em nada se assemelha, portanto, a um deslocamento 

mecânico de conhecimentos dos livros ou da mente do professor para a mente do 

aluno, como se esta fosse um recipiente com espaços vazios a serem preenchidos por 

conteúdos inertes. [...] O ensino é o encontro de várias formas de atividade humana: 

a atividade de conhecimento do mundo sintetizada nos conteúdos escolares, a 

atividade de organização das condições necessárias ao trabalho educativo, a atividade 

de ensino pelo professor e a atividade de estudo pelos alunos (DUARTE, 2016, p. 59) 

 

Oportunizada por Duarte (2016) quando diz que os conteúdos escolares não 

(simplesmente) reportam os conteúdos universais em livros didáticos, a crítica deixa uma 
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reflexão importante sobre a reprodução do conhecimento científico escolar como elo das 

relações advindas de diversas atividades humanas. Estas, por sua vez, não se deram ao acaso, 

mas sim de necessidades humanas, sociais e históricas que viabilizaram a sua própria produção, 

e são intencionalmente desenvolvidas no contexto escolar graças as atividades desenvolvidas 

pelos sujeitos envolvidos e que podem perceber o movimento histórico e cultural de um 

determinado conteúdo escolar. Duarte (2016) sinaliza ainda sobre os aspectos relacionados à 

seleção dos conteúdos escolares pela escola, teorizando e argumentando que tal seleção são 

movidas e produzidas por conflitos contraditórios imbuídos nas relações de poder. 

 

[...] para a seleção e organização dos conteúdos escolares é do desenvolvimento de 

cada pessoa como indivíduo possa concretizar em sua vida a humanização alcançada 

até o presente pelo gênero humano. [...] A definição dos conteúdos escolares é uma 

tomada de posição nesse embate entre concepções de mundo não apenas diferentes, 

mas fundamentalmente conflitantes entre si. Ensinar conteúdos escolares como 

ciências, história, geografia, artes, educação física, língua portuguesa e matemática é 

ensinar as concepções de mundo veiculadas por esses conhecimentos, ou seja, é 

educar (DUARTE, 2016, p. 95). 

 

Consideramos a própria concepção do que é ser professor e como organizar o ensino, 

relacionada ao processo de humanização e estágio de amadurecimento (apropriação) 

vivenciados até o momento de planejamento do conteúdo, assim, significando ao professor 

momentos de interação com as suas concepções de mundo no ensino dos conteúdos escolares 

em seus modos de seleção para organização do trabalho materializados no currículo. 

Lidar com essas condições objetivas é lidar com toda a complexidade da ação de 

ensinar matemática no ambiente escolar. Nesse sentido, o professor deve considerar o conteúdo 

escolar de matemática e traçar estratégias para que este seja o ponto de partida para uma 

matemática capaz de humanizar os sujeitos.  

 

[...] o sujeito que domina o conteúdo, mas é, sobretudo, o que tem a visão estratégica 

de sua ação no projeto de ensino da escola em que a Matemática tem um determinado 

valor cultural e formativo e, sendo assim, ao executá-lo, edifica-se com novas 

qualidades de professor ao mesmo tempo em que constrói com os alunos uma 

Matemática humanizadora de seus mundos” (MOURA, 2000, p. 126) 

 

Caracterizando as diversas formas de organizar o ensino por meio da Atividade, o 

professor pode lançar mão de diversas estratégias. Entre elas, tem-se o jogo, caracterizado por 

seus aspectos lúdicos, capazes de desenvolver nos escolares as necessidades e motivos capazes 

de promoverem a aprendizagem matemática, constantes no próprio jogo, como também formas 

de convívio coletivo, assim como discutido por Silvestre (2016) quando trata do jogo como 

recurso de ensino eficiente para aprendizagem matemática. Contribuindo com essa perspectiva, 
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Cedro e Moura (2017) demonstram aspectos que valorizam as ações docentes que se 

caracterizam por meio da ludicidade como forma de desenvolvimento da própria prática 

docente. 

 

A inserção de elementos como a valorização do lúdico, a compreensão do movimento 

lógico-histórico dos conceitos e o desenvolvimento de situações-problema permitiram 

aos futuros professores momentos que sobrepujaram as já arraigadas, na cultura 

escolar vigente, práticas pedagógicas vinculadas à Matemática. Com isso, mostramos 

que a aprendizagem pode ser significativa, não somente quando nos inserimos em um 

movimento de aprofundamento conceitual que permite ao professor desenvolver sua 

práxis (CEDRO; MOURA, 2017, p. 116) 

 

Em síntese, consideramos, que o conhecimento matemático é produto de necessidades 

humanas históricas e culturais visto que foi e é produzido ao longo da história da humanidade 

em diferentes contextos. Estes, por sua vez, atendiam às necessidades específicas de povos e 

sociedades que queriam qualificar os seus modos de vida em sociedade. Logo, os 

conhecimentos matemáticos carregam o movimento lógico e histórico de sua produção. Nesse 

sentido, não há como pensar nas formas de organização de seu ensino, se não, em um contexto 

em que se valorizam as universalidades deste conhecimento como feito e se fazendo ao longo 

da história da humanidade, principalmente, pensando em formas de contemplar o conhecimento 

matemático escolar, como se deu sua produção oportunizando aos sujeitos a identificação das 

suas condições de constituição. Ou seja, as características gerais e substanciais que traduzem a 

sua essencialidade, viabilizando aos estudantes situações contextuais de aplicações geradas a 

partir de sua universalidade.  

Assim, organizar o conhecimento matemático para a aprendizagem dos estudantes, 

consiste em humanizar matematicamente os sujeitos em sua Atividade de Estudo, devendo o 

professor promover dentro das suas perspectivas curriculares, destacadas como conteúdos 

escolares de matemática, promover uma visão de mundo por meio dos conceitos matemáticos 

capazes de humanizar e qualificar a vida social e individual dos sujeitos. Para compreender 

melhor sobre as formas de apropriação do conhecimento matemático, destacamos a Atividade 

de Estudo como meio de humanizar matematicamente os sujeitos. Assim, no próximo tópico, 

destacamos na perspectiva de dois teóricos que se dedicaram ao estudo dessa Atividade 

principal dos escolares. 

 

 

4.2 A atividade de estudo a partir da concepção teórica de Davidov e Elkonin 

 



116 

 

Amparados na Teoria da Atividade estudiosos como Davidov e Elkonin, 

desenvolveram estudos que remetem ao processo desenvolvimental de educação, focando na 

atividade principal do estudante, onde o trabalho docente deve constar de uma organização de 

ensino altamente intencional em que os conteúdos escolares são organizados em uma 

perspectiva psicológica que fomente o desenvolvimento dos educandos num movimento 

contínuo de interação entre estudantes e professor, no sentido de estabelecer e criar 

necessidades e motivos para que os estudantes ingressem no movimento de estarem em 

atividade de estudo, visando a apropriação dos conceitos definidos em planejamento anterior 

ao momento de aula. Notamos a partir da estrutura da Teoria da Atividade, desenvolvida por 

meio dos aspectos de orientação e execução, que há características muito bem definidas e 

elencadas nas teorias de Elkonin e Davidov quando a descrevem. Para compreender melhor as 

particularidades, utilizaremos os dois autores como referências principais para conjecturar 

elementos deste conceito. O intuito é identificar as relações teóricas proposta por cada um dos 

autores, sinalizando um construto teórico de suas obras que contribuem para o seu 

desenvolvimento. 

Iniciamos com as proposições com Elkonin (2019a, p.145), que salienta que “o estudo 

é a atividade principal na vida escolar do aluno”. De maneira evidente, a atividade de estudo 

das crianças que ingressam na escola se torna principal, mas, segundo o autor, essa atividade 

não é inerente às crianças que ingressam na instituição de ensino. “A Atividade de Estudo se 

forma durante o processo de educação promovido pelo professor” (ELKONIN, 2019a , p. 151). 

Para o autor, o componente principal da Atividade de Estudo é a tarefa. Ela é compreendida 

como importantíssima etapa de seu desenvolvimento, pois é por meio dela que os estudantes 

irão desenvolver os seus meios de ação para solucioná-la, referindo-se às habilidades 

objetivadas pelo professor frente a determinado conceito ou conteúdo. Sobre a tarefa de estudo, 

o autor defende que: 

 

[...] Durante a sua resolução, os elementos particulares com os quais o sujeito interage, 

e que estão sendo modificados por ele, não são objetos de sua ação. Nesse caso, o 

modo de introduzir alterações necessárias em elementos da tarefa se torna o objeto da 

Atividade de Estudo. Os elementos modificados, pelo sujeito, não são objetos de 

assimilação; os próprios modos de assimilação se tornam o objeto de Atividade de 

Estudo (ELKONIN, 2019b, p. 153) 

 

 

Destacamos o papel relevante do professor em propor tarefas capazes de colocar os 

estudantes em movimento de estudo, além de criar situações capazes de oportunizar 
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mecanismos e modos de assimilação que tornam principal o objeto e o conteúdo da Atividade. 

Elkonin (2019b) realiza, ainda, um detalhamento sobre sua a estrutura, que consiste: 

 

1) a tarefa de estudo que, pelo seu conteúdo, consiste no modo de ação a assimilar; 2) 

as ações de estudo, cujo resultado é a formação do modo de ação a assimilar e a 

execução primária do modelo didático; 3) a ação de controle, que consiste na 

comparação da ação executada com o modelo e; 4) a ação de avaliação do grau de 

cognição das alterações que aconteceram no próprio sujeito. Entretanto, ela se torna 

completa apenas numa determinada etapa da sua formação. As observações 

demonstraram que, nas etapas iniciais de sua formação, a Atividade de Estudo ainda 

está longe de ser completa. Às vezes, nela, a única coisa clara para a criança é a nota; 

em outros casos, são apresentados o modelo e a ação de controle. Isso depende do 

conteúdo particular do material a ser assimilado e da organização do processo de 

estudo (ELKONIN, 2019b, p. 157) 

 

Fica evidente a importância do papel das orientações e do desenvolvimento da tarefa 

de estudo pelo professor, pois tudo estará condicionado ao modo de organização da tarefa 

proposta por ele. Mais do que estruturar a Atividade de Estudo, Elkonin (2019c) destaca alguns 

aspectos capazes de oportunizar as condições para que os estudantes se encontrem em 

Atividade, destacando a apreensão dos “[...] modos generalizados de ação no mundo dos 

conceitos científicos” (ELKONIN, 2019c, p. 162). Para que essa generalização dos conceitos 

científicos aconteça por meio das ações desenvolvidas pelos estudantes, é necessário que estes 

estejam motivados a realizarem e entrarem em Atividade de Estudo. Para isso, segundo o autor, 

faz-se necessário: a) ter motivos educativo-cognitivos que consistem nos interesses cognitivos 

mais genéricos e que transcendam a simples aquisição de informações; b) ações e modo de 

ações de estudo que se referem ao conjunto de procedimentos (ações) realizadas pelos 

estudantes em uma sequência lógica capaz de discriminar e estabelecer relações entre o objeto 

de estudo em questão e os procedimentos desenvolvidos na própria tarefa; c) controle, que “[...] 

consiste no acompanhamento da coerência entre a execução e a sequência de cada ação 

particular” (ELKONIN, 2019c, p. 165),  e; d) avaliação, que consiste em identificar e 

determinar se o estudante assimilou os modos de ação propostos na tarefa de estudo e pode 

avançar para o próximo nível. 

Ao elencar os elementos constituintes, Elkonin (2019c, p. 167) destaca que “o processo 

de formação da Atividade de Estudo consiste na transição gradual da aplicação de algumas 

ações do professor para o aluno, para que esse possa fazer as operações de maneira autônoma”. 

Desse modo, as ações desenvolvidas pelo professor caracterizam-se de forma intencional ao 

organizar o ensino de modo que suas tarefas propostas tenham um caráter formativo no sujeito, 

visando à autonomia dos estudantes com os conceitos científicos. 
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Em síntese, Elkonin (2019a, 2019b e 2019c) descreve a Atividade de Estudo como 

atividade principal dos alunos, motivados na atividade do professor, estruturando-a, em partes 

essenciais: tarefas de estudo, ações de estudo, ações de controle e ações de avaliação. A tarefa 

é oportunizada pelo professor de modo intencional, viabilizando os processos de assimilação 

para que as ações de desenvolvimento da Atividade de Estudo, estabeleça nos estudantes formas 

de pensar e agir autonomamente, sendo desenvolvida por meio da generalidade dos conceitos 

científicos para que os estudantes tenham condições, à partir da universalidade, conseguir 

operar para atender as demandas particulares da tarefa de estudo. 

Para Davidov e Markova (2019), a Atividade de Estudo é fundamentada na estrutura 

da Teoria da Atividade proposta por Leontiev (1983) e nos pressupostos materialistas histórico-

dialéticos, fundamentados em Marx, além da estrutura de base psicológica que se desenvolveu 

na antiga União Soviética sobre a aprendizagem das crianças. “O conceito de Atividade de 

Estudo é uma das abordagens aplicadas ao processo de aprendizagem e usada na psicologia 

soviética que se realiza sobre a base da tese marxista, ao estabelecer a condicionalidade 

histórico-social do desenvolvimento psíquico da criança” (DAVIDOV; MARKOVA, 2019, p. 

193). Com essa fundamentação, os autores destacam que “[...] o conteúdo da Atividade de 

Estudo é a assimilação dos modos generalizados de ação na esfera dos conceitos científicos e 

as mudanças qualitativas no desenvolvimento psíquico da criança ocorrem sobre essa base” 

(DAVIDOV; MARKOVA, 2019, p. 199). 

Ainda, segundo, Davidov e Markova (2019), o conceito de assimilação é o que 

oportunizará o desenvolvimento dos escolares, entendendo-a como “[...] o processo de 

reprodução dos modos de ação formados pelo indivíduo durante o processo histórico de 

transformação dos objetos e da realidade circundante, de seus tipos de relações e o processo de 

conversão desses padrões sociais em formas de subjetividade individual” (DAVIDOV; 

MARKOVA, 2019, p. 196).  

Identificamos que o processo de assimilação perpassa todas as vivências e experiências 

dos sujeitos, culminando nas relações psíquicas que caracterizam a subjetividade individual dos 

sujeitos. A assimilação, nessa perspectiva, é a reprodução das vivências e experiências 

socialmente desenvolvidas e a “[...] aprendizagem desenvolvimental é a forma de organização 

dessa assimilação adotada nessas condições históricas concretas de uma determinada 

sociedade” (DAVIDOV; MARKOVA, 2019, p. 197). Amparados nas ideias vigotskianas sobre 

o desenvolvimento, relacionando às possibilidades proximais/iminentes/potenciais que os 

indivíduos podem ter com o conhecimento científico, os autores ressaltam que o 

desenvolvimento dos sujeitos, além de estarem condicionados à realidade histórica 
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experienciada, é caracterizado pelas transformações “[...] qualitativas no nível e na forma dos 

modos de ação, os tipos de atividades etc., de que se apropria o indivíduo” (DAVIDOV; 

MARKOVA, 2019, p. 197) 

Outra característica importante para o conceito de desenvolvimento teorizado por 

Davidov e Markova (2019) é a comunicação que se relaciona com a assimilação no intermédio 

das relações sociais (vivências e experiências históricas dos sujeitos). “Uma vez que a 

assimilação é o domínio, pela criança, da experiência socialmente desenvolvida, ela ocorre 

sempre no início de sua vida e durante a colaboração com outras pessoas, em atividade conjunta 

e na comunicação com elas” (DAVIDOV; MARKOVA, 2019, p. 198). Desse modo, Davidov 

e Markova (2019) caracterizam a Atividade de Estudo a partir do movimento que eles entendem 

por aprendizagem, partindo dos princípios da assimilação e da comunicação que, por sua vez, 

oportunizam o desenvolvimento dos sujeitos quanto aos modos generalizados de ação frente 

aos conceitos científicos, ressaltando as mudanças psicológicas qualitativas. 

Para determinarem a estrutura da Atividade de Estudo, Davidov e Markova (2019) 

desenvolveram uma série de pesquisas duradoras a fim de caracterizarem os elementos 

constituintes: 

 

1. Compreensão pelo aluno das tarefas de estudo. A tarefa de estudo está intimamente 

relacionada com a generalização substantiva (teórica). Seu propósito é levar o aluno 

a dominar as relações generalizadas na esfera do conhecimento a estudar, e estimulá-

lo a dominar novas formas de atuação. A aceitação da tarefa de estudo, pelo aluno, 

“para si mesmo” e sua formulação autônoma está intimamente relacionada com a 

motivação para aprender, com a transformação da criança em sujeito da atividade. 

2. A realização, pelo estudante, das ações de estudo – com uma organização correta 

do processo de aprendizagem, que se orientam pelo objetivo de revelar as relações 

gerais, os princípios orientadores, as ideias-chave de uma dada esfera do 

conhecimento, de modelar essas relações, de dominar os modos de transição das 

relações universais para a sua concretização e vice-versa, bem como os modos de 

transição do modelo para o objeto e vice-versa. 

3. A realização, pelo próprio estudante, das ações de controle e avaliação. 

(DAVIDOV; MARKOVA, 2019, p. 199-200) 

 

Percebemos que a estruturação proposta por Davidov e Markova (2019) ressalta a 

tarefa de estudo como premissa para o início da possibilidade dos estudantes entrarem no 

movimento de Atividade de Estudo, sendo motivados por meio da proposta que o professor 

organiza essa tarefa, criando necessidades e motivos para ‘querer’ produzir a tarefa, assim, 

desenvolvendo ações de estudo, controle e avaliação. 

No sentido de produzir as ações de estudo, os autores destacam a transição entre a 

generalidade de um conceito para se determinar a particularidade pormenorizada em 

atendimento às demandas da tarefa de estudo, papel essencial do professor em produzir e 
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organizar o ensino, tendo como premissa a elaboração de uma tarefa de estudo capaz de suscitar 

essa transição nos escolares. Pensando nessa transição oportunizada pela tarefa de estudo, seria 

viável que ela carregasse em si o movimento de produção e reprodução do conceito ao longo 

da história da humanidade, compreendendo como um conceito em movimento, garantindo a 

unidade entre a produção histórica do conceito com sua dinamicidade científica, ou seja, “[...] 

a Atividade de Estudo configura uma das vias de realização da unidade do histórico e o lógico 

no desenvolvimento da cultura humana” (DAVIDOV, 2019a, p. 217). 

Para que a tarefa de estudo contenha essa perspectiva geral e universal do conceito, é 

necessário que o professor faça “a apresentação dos conhecimentos científicos [...] pelo 

procedimento de ascensão do abstrato ao concreto, no qual se utilizam as abstrações e 

generalizações substanciais e os conceitos teóricos” (DAVIDOV, 2019a, p. 216). Contudo, 

como organizar uma tarefa de estudo, que contenham essas generalizações do conceito? Para 

Davidov e Markova (2019), é necessário que se tenha um conhecimento profundo da história 

dos conceitos que se propõe a ensinar. “Para que a verdadeira relação universal de uma 

disciplina seja destacada é necessário que os psicólogos e metodólogos tenham conhecimento 

profundo da história dessa disciplina” (DAVIDOV, 2019b, p. 240). Uma das vias de produção 

de uma tarefa de estudo pelo professor é que este conheça o movimento lógico e histórico dos 

conceitos que se propõe a organizar para os estudantes, pois assim, poderá se organizar uma 

tarefa que contenha os conhecimentos generalizados e, em seu desenvolvimento, possibilitará 

aos estudantes o trabalho com esses conceitos por meio das ações de estudo de modo a 

solucionar o que a tarefa os impele.  

O ato de estudar e conhecer sobre o movimento lógico-histórico de um conceito não 

garante que o professor produzirá uma tarefa de estudo que contemple a sua generalidade, ou 

seja, seus aspectos universais. Para isso, primeiro, é necessário compreender que “o objetivo é 

aprender a distinguir o universal do particular e aprender a estabelecer verdadeiras tarefas de 

estudo para os alunos” (DAVIDOV, 2019b, p. 240). Sobre os aspectos universais dos conceitos, 

tem-se que estabelecer a essência do conceito propriamente dito, as relações gerais que 

determinam e estabelecem um padrão naquele conceito, extraindo a sua universalidade e dela 

possibilitando aos estudantes a suas particularidades. A exemplo dessa situação na realidade 

escolar, Davidov (2019a) descreve: 

 

Ao iniciar uma nova disciplina escolar, os alunos começam a analisar o conteúdo do 

material didático e, com a ajuda do professor, identificam as relações gerais iniciadas 

e descobrem, simultaneamente, que elas se manifestam em muitas outras relações 

particulares existentes no material dado. Ao fixar a relação geral inicial separada, por 

intermédio de signos, os estudantes constroem a abstração do conteúdo de uma 



121 

 

determinada disciplina. Ao continuar seus estudos, descobrem a vinculação regular 

dessa relação inicial com suas diferentes manifestações e obtêm a generalização 

substancial do objeto. 

Em seguida, as crianças usam as abstrações e generalizações do conteúdo para a 

dedução sequencial de outras abstrações mais específicas e para sua união no objeto 

integral (concreto) estudado. Devemos destacar que todo esse processo ocorre em 

colaboração com o professor. Quando os alunos começam a utilizar a abstração e 

generalização para a dedução de outras abstrações, iniciam o processo de conversão 

das estruturas mentais iniciais em conceitos que fixam certa “célula” da disciplina. 

Posteriormente, essa “célula” serve como princípio geral para, os alunos, se orientar 

em toda a diversidade do material didático que devem assimilar em forma conceitual, 

por via da ascensão do abstrato ao concreto. (DAVIDOV, 2019a, p. 217-219, grifo do 

autor) 

 

Percebemos que a orientação desenvolvida pelo professor (formador de professores), 

desde a produção da tarefa de estudo até o seu desenvolvimento junto aos estudantes é de 

extrema importância, pois são as ações do professor em orientar as ações de estudo dos alunos 

que garantirão o movimento e transição das relações universais para as particulares, ou seja, a 

ascensão do abstrato ao concreto. Nesse movimento das relações gerais que constituem o que 

o autor chama de ‘célula’, que nos entendemos como a essencialidade de um determinado 

conceito, que serve como aporte na resolução de situações particulares. São nas situações 

particulares que ocorre o processo de assimilação pelos estudantes, nesse movimento que os 

estudantes começam a se apropriar do conhecimento científico, desenvolvendo o pensamento 

teórico que transcende as experiências e manipulações objetais que são oportunizadas pelo 

pensamento empírico. 

 

No processo da prática sistemática da Atividade de Estudo pelos alunos, juntamente 

com a assimilação do conhecimento, desenvolvem-se a consciência e o pensamento 

teórico. [...] as bases da consciência e do pensamento teórico, bem como as ações 

mentais a elas associadas (reflexão, análise e planejamento) (DAVIDOV, 2019a, p. 

219) 

 

Para Davidov (2019a), o desenvolvimento do pensamento teórico e, consequentemente 

da própria consciência dos sujeitos, perpassa ações mentais que se relacionam com a reflexão, 

análise e planejamento. Na reflexão dos aspectos gerais/universais do conhecimento científico, 

na análise de suas estruturas e possibilidades e nas ações mentais de planejamento, consistem 

nas formas organizacionais que podem solucionar e produzir a tarefa de estudo. Este processo 

de pensar teoricamente, superando a empiria, pode atribuir muita qualidade na apropriação dos 

conhecimentos científicos pelos estudantes, visto que “[...] a necessidade da Atividade de 

Estudo induz os alunos a assimilar o conhecimento teórico. Os motivos, por sua vez, servem 

para assimilar os modos de sua reprodução por meio de ações de estudo voltada para a resolução 
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da tarefa de estudo.” (DAVIDOV, 2019a, p. 220), ressaltando o lugar das necessidades e dos 

motivos. 

 Para organizar uma Atividade de Estudo que possibilite o desenvolvimento do 

pensamento teórico pelos estudantes, recorremos a tarefa que exige: 

 

1) a análise do material objetal com o objetivo de descobrir nele alguma relação geral 

que tenha uma conexão com várias manifestações desse material, ou seja, a construção 

da abstração e da generalização substancial do conteúdo. 

2) a dedução, sobre a base da abstração e a generalização, das relações particulares do 

material dado e sua unificação (síntese) em certo objeto integral, isto é, a construção 

de uma “célula” e o objeto mental concreto. 

3) o domínio, nesse processo analítico-sintético, do modo generalizado e construção 

do objeto estudado. (DAVIDOV, 2019a, p. 220-221, grifo do autor) 

 

Assim, a tarefa de estudo deve seguir uma lógica de organização que contemple as 

manifestações gerais/universais do conhecimento científico, capaz de subsidiar sínteses 

conceituais nos estudantes, que devem compreender a essência12 dos conceitos para, então, 

desenvolver ações de resolução da tarefa proposta por meio das generalizações. Assim, cabe ao 

professor promover o interesse dos estudantes em todos os momentos da tarefa de estudo e da 

Atividade. “Na realização da Atividade de Estudo relacionadas à solução de tarefas de estudo, 

é preciso que o professor envolva as crianças deste o início, não em exercícios, em repetições 

e em memorizações de alguns conteúdos prontos, mas no que ele e as crianças não sabem.” 

(DAVIDOV, 2019c, p. 259). 

Davidov (2019a, 2019c) destaca a relevância e responsabilidade do trabalho do 

professor ao organizar o ensino por meio de uma tarefa de estudo, mobilizando os sujeitos a 

estarem em Atividade, inclusive, ele próprio. No entanto, se é falado de dois sujeitos em 

Atividade, professor (Atividade de Ensino) e estudante (Atividade de Estudo), Davidov (2019c) 

elenca as ações dos estudantes ao desenvolverem a atividade de estudo: 

 

1) transformação das condições da tarefa para detectar a relação universal do objeto 

em estudo; 2) Modelagem da relação diferenciada na forma objetal, gráfica e por 

intermédio de signos; 3) Transformação do modelo da relação para estudar suas 

propriedades em uma “forma pura”; 4) A construção de um sistema de tarefas 

particulares que é resolvido por um modo generalizado; 5) Controle sobre a 

implementação das ações anteriores; 6) Avaliação da assimilação do modo 

                                                           
12 Entendemos o termo ‘essência’ nos aspectos ou fenômenos fundamentais de determinado objeto de modo a 

superar os fenômenos aparentes e penetrar no interior deles, sobretudo em sua gênese histórica (PINO, 2005). Em 

caso específico dos conteúdos, compreender a sua essência significa compreender o seu movimento histórico e 

suas características generalizantes que os caracterizam para além da aparência exterior. Para Kopnin (1978, p. 36): 

“o homem apreende a essência o objeto à medida que atua sobre ele e o modifica com seus instrumentos, sejam 

eles físicos ou teóricos”. 
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generalizado como resultado da solução de determinada tarefa de estudo. 

(DAVIDOV, 2019a, p. 223, grifo do autor) 

 

Em síntese, podemos caracterizar em Davidov e Markova (2019), Davidov (2019a, 

2019b e 2019c) e Elkonin (2019a, 2019b, 2019c), as ações (ações de estudo, ações de 

sistematização, ações de controle, ações de assimilação e ações de avaliação), destacando os 

procedimentos responsáveis pelo professor na organização do ensino que contemple a tarefa de 

estudo, dando significado ao trabalho em oportunizar na tarefa generalizações que contenham 

a essência dos conceitos científicos, para que os estudantes, além de compreender essa 

universalidade do conhecimento, possam estabelecer relações de transições e transformações 

para casos particulares e aplicáveis na tarefa. Além das responsabilidades do professor ao 

organizar o ensino, preocupa-se com o desenvolvimento das ações dos estudantes em uma 

lógica capaz de produzir o pensamento teórico. 

 

 

4.3 A aprendizagem da docência em matemática por meio da atividade de estudo: enlaces 

entre as apropriações teóricas e a futura prática dos sujeitos em formação inicial 

 

 A aprendizagem da docência em matemática, entendida na perspectiva da Atividade de 

Estudo, exige que o acadêmico, durante a sua formação inicial, esteja em movimento de 

Atividade. Estar em atividade impulsiona as suas apropriações teóricas sobre a aprendizagem 

da docência que perpassa, desde o que entendemos pelo conhecimento matemático – 

compreendido por nós como conhecimento relevante as nossas relações sociais e como um 

produto histórico e humano, desenvolvido por meio das necessidades de continuidade da vida 

ao longo da própria história do desenvolvimento humano – e pelo conhecimento pedagógico, 

que se estabelece nas formas e procedimentos educacionais, ressaltando a Atividade 

Pedagógica. 

Compreendemos que a Atividade de Estudo está condicionada às ações desenvolvidas 

pela Atividade de Ensino na personificação do professor, pois ao oportunizar situações para o 

desenvolvimento do pensamento teórico possibilita que as aprendizagens aconteçam e se 

sustentem de forma permanente. “Embora a atividade de estudo se configure desde os primeiros 

anos de escolarização da criança, já não é a principal na fase universitária, porém o 

desenvolvimento do pensamento teórico, seu conteúdo principal, não se perde” DIAS e 

SOUZA, 2017, p. 193). 
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Tratando da formação de professores, compreendemos que os sujeitos tenham 

necessidades de cursar e estarem no movimento de estudo, oportunizado pelos momentos 

docentes, emergem os motivos que, por sua vez movem as ações para o desenvolvimento das 

tarefas (sejam elas teóricas ou práticas. Tal estrutura na organização do estudo possibilitará os 

conhecimentos de conteúdos pedagógicos e específicos para organização futura do ensino. 

Logo, “[...] a atividade de estudo do universitário tende a se caracterizar por um domínio de 

certos conteúdos dessa atividade, como a autoavaliação e as tarefas e ações de estudo” DIAS e 

SOUZA, 2017, p. 194). 

Além de estarem mobilizados por meio dos motivos para ação de estudo, na formação 

inicial de professores, há um universo de significações definidos nos PPCs (Projeto Pedagógico 

do Curso) definidos por meio de um currículo aos quais possibilitam aos sujeitos a apropriação 

dos conhecimentos necessários. 

 

[...] a materialização dos processos de formação docente compreende a organização 

de universos de significação, estabelecidos e definidos no currículo, durante décadas, 

em conformidade com as áreas específicas de conhecimento; com o objetivo de que 

os sujeitos aos quais se destinam, na formação inicial da docência, apropriem dos 

conhecimentos neles implicados (DIAS e SOUZA, 2017, p.185). 

 

A aprendizagem da docência não se limita às tarefas produzidas durante a formação 

inicial de professores, repercutindo nas ações discentes, organizadas intencionalmente pelo 

professor-formador, para que tais ações tenham autonomia no processo, exercendo ações de 

controles e de avaliação da própria aprendizagem. 

Destarte, consideramos que, na formação do professor, há uma grande responsabilidade 

do docente que organiza o ensino, procurando fomentar, em seus sujeitos discentes, uma 

aprendizagem capaz de proporcionar desenvolvimento quanto aos conteúdos, conhecimentos 

pedagógicos e específicos, ressaltando os conhecimentos pedagógicos das formas de 

organização de ensino que, por sua vez, caracterizem e culminem nos processos de 

aprendizagem dos sujeitos. Para que isso ocorra, vale destacar as ações coletivas nas relações 

professor-aluno como relevantes no processo. 

Na estrutura da Atividade de Estudo é importante que os discentes tenham necessidades 

e motivos para estarem em Atividade, compreendendo à docência no desenvolvimento de ações 

oportunizadas pelas tarefas de estudo, ações de controle e regulação e avaliação. Assim, 

apropriando-se da docência na forma dos conhecimentos pedagógicos e específicos, que, ao 

longo de seu desenvolvimento, pode constituir a personalidade do professor de matemática. 
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compreendemos o conhecimento matemático em pleno desenvolvimento, oportunizado pelas 

necessidades sociais humanas e avanços possíveis em atendimento às demandas históricas.  

No próximo capítulo, abordaremos a forma como nos organizamos metodologicamente 

para possibilitar aos sujeitos o desenvolvimento da Atividade de Estudo durante a formação 

inicial de professores de matemática, destacando a Intervenção Pedagógica Formativa como 

meio para a produção de nossos dados e, consequentemente, estar em confluência com nosso 

objeto e questão principal de pesquisa. 
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5. PERCURSOS METODOLÓGICOS: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

FORMATIVA 

 

 

A pesquisa educacional assume muitas formas distintas e 

reveste-se de algumas características específicas. Essa 

situação acontece pelo fato de que pesquisar em 

Educação significa investigar questões relacionadas aos 

seres humanos em seu próprio processo de humanização. 

(CEDRO; NASCIMENTO, 2017, p.13) 

 

 

Destacamos que fazer pesquisa na área educacional implica perceber o próprio processo 

de humanização dos envolvidos, ou seja, precisamos de uma metodologia de pesquisa que seja 

capaz de acompanhar o movimento formativo da constituição da manifestação humana diante 

das ações do homem. Desse modo, apresentamos como proposta metodológica, a intervenção 

pedagógica formativa desenvolvida na formação inicial de professores de matemática a fim de 

acompanhar o percurso repleto de sinais que se materializassem nos dados, como indícios do 

processo de escolhas e tomadas de decisões ao organizar o ensino de matemática. Apoiados em 

Cedro e Moura (2016), destaca-se a importância da metodologia, de modo “[...] que ela possa 

satisfazer as necessidades do pesquisador, ou seja, encontrar explicações para o problema 

proposto; e isso exige um indivíduo realmente motivado e interessado em resolver uma 

situação-problema” (CEDRO; MOURA, 2016, p. 122). 

 Mobilizados a solucionar nosso problema principal de pesquisa, indagamos: no contexto 

do curso de licenciatura em matemática, quais são os motivos (e sentidos) que sustentam as 

escolhas dos futuros professores para organização do ensino? Desenvolvemos uma Intervenção 

Pedagógica Formativa em um curso de licenciatura em matemática, contemplando a formação 

inicial dos sujeitos colaboradores desta pesquisa, mais precisamente nos anos de 2019 e 2020, 

em um Centro Universitário, localizado na cidade de Aparecida de Goiânia, onde o pesquisador 

atuava, também, como professor. Reiteramos que a pesquisa manteve todos os cuidados éticos 

necessários sendo submetida e aprovada no Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás 

sob número CAAE 08809519.2.0000.5083, com início no ano de 2019 e término em 2020.  

A intervenção produziu dados em diferentes momentos da formação, sendo realizado 

durante a disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática, além 

de, contar com produções de dados no Estágio Supervisionado I e II, reuniões coletivas de 

orientação para produção dos trabalhos de conclusão de curso, os artigos produzidos como 
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trabalho de conclusão de curso, entrevista realizada nos momentos finais da formação inicial e 

memorial realizado ao final da formação inicial dos sujeitos colaboradores da pesquisa. 

 Para estruturar o percurso metodológico, descrevemos o capítulo em cinco tópicos: o 

primeiro abordando teoricamente sobre a Intervenção Pedagógica Formativa; o segundo 

contemplando uma descrição das ações e estratégias durante o desenvolvimento da intervenção, 

pormenorizando os detalhes da realização; o terceiro momento, quando são elucidados os 

principais sujeitos colaboradores da pesquisa; no quarto tópico, descrevemos o método de 

análise dos dados pautado no materialismo histórico-dialético, e; no quinto tópico, explicamos 

o método de apresentação dos dados em Unidade de Análise, composto por episódios, cenas e 

flashes. 

 

 

5.1 Intervenção pedagógica formativa 

 

Para compreendermos a escolha metodológica, vale destacar que se pretendíamos 

dialogar com nosso referencial teórico de modo a expressar os fundamentos da perspectiva da 

Teoria Histórico-Cultural conexos à nossa questão principal de pesquisa e objetivo.  

Nessa perspectiva, desenvolvemos uma Intervenção Pedagógica Formativa, 

incorporando à base teórica, apresentada por Damiani et al. (2013), que defende o uso do termo 

intervenção em uma proposta histórico-cultural. Para defesa do termo, empenhamos em trazer 

à discussão elementos da constituição dessa metodologia de pesquisa, abordando que as 

pesquisas de aplicação prática foram amplamente defendidas no contexto britânico por Robson 

(1993), na década de 90, abrindo discussão das pesquisas científicas se desenvolverem de forma 

aplicada a determinados contextos de ‘mundo real’, que expressavam a realidade objetiva dos 

acontecimentos e produção de dados no campo da educação, sobretudo pelo distanciamento 

que acontecia entre a produção acadêmica e a prática em sala de aula. Valoriza-se esse processo 

para a melhoria da qualidade das pesquisas e o seu possível impacto na realidade da prática 

docente na educação básica, com ênfase nas pesquisas em que os próprios professores 

aplicadores (que desenvolvem as intervenções) fossem os pesquisadores, ou seja, o sujeito que 

investiga a própria prática e, consequentemente, tem melhores condições de refletir sobre ela, 

proposição, também, defendida por Lüdke, Cruz e Boing (2009), Zeichner e Diniz-Pereira 

(2005). 
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O termo intervenção, em uma proposta metodológica com base na Teoria Histórico-

Cultural, pode causar estranhamento se levarmos em conta a definição em dicionários 

brasileiros. No entanto, apresentamos a intervenção com significado distinto ao de intervir com 

autoridade, unilateral ou monológica, resgatando o sentido de intervir na perspectiva de mediar 

processos coletivos, de alteridade, autorais e de diálogos, conforme são produzidas as pesquisas 

com a utilização do termo no grupo de pesquisa: Linguagem, Interação e Conhecimento (LIC), 

criado pela professora Maria Teresa de Assunção Freitas vinculado a Universidade Federal de 

Juiz de Fora.  

Segundo Freitas (2010, p. 13), fazer pesquisa na abordagem histórico-cultural “[...] 

consiste não apenas em descrever a realidade, mas também explicá-la realizando um 

movimento de intervenção nessa mesma realidade”. Na perspectiva de Damiani (2013), 

entende-se que as pesquisas que envolvem a metodologia de intervenção pedagógica não 

imputam o termo intervenção como algo ‘forçado’ ou negativo, mas sim como um processo de 

participação fluída durante a pesquisa, caracterizando-as como “[...] investigações que 

envolvem o planejamento e a implementação de interferências (mudanças, inovações) – 

destinadas a produzir avanços, melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas 

participam – e a posterior avaliação [...]” (DAMIANI et al., 2013, p. 58). Os autores defendem 

que a pesquisa científica aplicada pode “[...] subsidiar tomadas de decisões acerca de mudanças 

em práticas educacionais, promover melhorias em sistemas de ensino já existentes, ou avaliar 

inovações” (DAMIANI et al., 2013, p. 58, grifo nossos).  

Assim, caracterizamos a metodologia de intervenção pedagógica na perspectiva de 

Daniani et al. (2013, p. 58), ressaltando que estas “[...] são aplicadas, ou seja, têm como 

finalidade contribuir para a solução de problemas práticos”, ou seja, permite uma produção de 

dados organizada em um contexto em que o pesquisador tem condições de ir a campo, 

produzindo junto aos sujeitos e promovendo possíveis melhorias no processo de ensino. 

Damiani et al. (2013) ressalta ainda algumas características essenciais da intervenção 

pedagógica, as quais, em sua visão, aproxima-se da pesquisa-ação, como: produção de 

mudanças, tentativa de resolução de um problema, o caráter de aplicação (desenvolvimento em 

campo), necessidade de um diálogo com determinado referencial teórico e a possibilidade de 

produzir conhecimento. 

Yrjö Engeström é outro autor que utiliza o termo intervenção em metodologia de 

pesquisa fundamentado na THC. Consideramos aqui duas de suas produções, Engestron (2000, 

2011), para explicar seu entendimento sobre a intervenção formativa em que as caracteriza 

como “[...] (a) o sistema de atividade coletiva como unidade de análise, (b) as contradições 
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como fonte de mudança e desenvolvimento, (c) considera a causalidade, e (d) transformação da 

prática na formação de conceitos expansivos13” (ENGESTRON, 2011, p. 598). 

Por mais que a metodologia de intervenção pedagógica e intervenção formativa se 

aproximem de nossa perspectiva teórica, acreditamos que, para melhor contemplá-la em nossas 

ações metodológicas, necessitávamos, ainda, de algo que dialogasse melhor com nossa 

especificidade. Nesse contexto, atendendo as nossas necessidades objetivas de pesquisa, 

atribuímos à intervenção pedagógica a defesa da incorporação do termo formativo14, fazendo 

uso da ‘intervenção pedagógica formativa’ na perspectiva de ressignificar a produção 

metodológica utilizada por Damiani et al. (2013), Freitas (2010) e Engestrom (2000, 2011) em 

uma perspectiva que se fundamenta na THC.  

Caracterizamos, assim, a Intervenção Pedagógica Formativa como uma metodologia 

de pesquisa que desenvolve a produção de dados em campo com a perspectiva de resolver 

problemas de um contexto educacional objetivo. Ela fundamenta-se na Teoria Histórico-

Cultural e concebe a oportunidade de o pesquisador acompanhar e realizar inferências – de 

modo fluido – que oportunizem a melhoria de uma situação ou contexto educacional na 

perspectiva de superar a descrição por meio da explicação da realidade ao realizar tais 

intervenções. Do mesmo modo, ela pode viabilizar mudanças, transformações e melhorias 

educacionais, realizando avaliações e análises qualitativas do processo. 

Tratando-se de uma proposta metodológica que envolve o planejamento, o 

desenvolvimento e a avalição dos momentos de intervenção, consideramos adequada para o 

desvelamento de nosso objeto de estudo. Assim, com o desenvolvimento da Intervenção 

Pedagógica Formativa, procuramos “[...] criar situações formativas nas quais se possa perceber 

o processo de desenvolvimento do fenômeno investigado e, assim, determinar as relações 

essenciais que constituem o fenômeno em questão” (ARAÚJO; MORAES, 2017, p. 64). Para 

compreender melhor o desenvolvimento de nossas ações, no próximo tópico descrevemos a 

estrutura e organização detalhada dos procedimentos, momentos e estratégias adotadas. 

 

                                                           
13 Com bases na dialética, concebe que o aprendizado [...] se desenvolve a partir da concepção abstrata para o 

concreto. [...] busca entender a essência do conteúdo reproduzindo teoricamente a lógica de seu desenvolvimento 

e de sua formação histórica através do surgimento e da resolução das pequenas contradições internas” 

(MEDEIROS, 2001, p. 20). 
14 O termo formativo é compreendido por nós conforme apresenta Moura (2021), nos fundamentos da Atividade, 

entendendo-a como “[...] os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo, como um 

todo, se dirige (seu objeto) coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, 

isto é, o motivo” (LEONTIEV, 1988, p. 68) de modo a revelar “[...] o papel das interações no processo  de 

significação do que objetivam: a formação do pensamento teórico por meio da apropriação do conhecimento 

científico” (MOURA, 2021, p. 3). 
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5.2 A organização e desenvolvimento da intervenção pedagógica formativa 

 

Ao organizar a intervenção pedagógica formativa, desenvolvemos ações no processo 

formativo dos sujeitos por acreditarmos que “[...] não se trata de intervir para obter resultados 

mensuráveis. A pesquisa nesta abordagem está centrada no processo, na relação entre sujeitos, 

relação dialógica que, portanto, provoca compreensão ativa de seus participantes” (FREITAS, 

2020, p. 20). Assim, a intervenção pedagógica formativa foi organizada diretamente para o 

desenvolvimento da disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de 

Matemática, produzindo dados referentes às ações dos estudantes (orais e escritas) 

regularmente matriculados nesta disciplina, com a participação efetiva de 20 acadêmicos do 

curso de licenciatura plena em matemática. Foram produzidos dados durante a disciplina de 

Estágio Supervisionado I e II por meio dos portifólios finais escritos pelos estudantes sobre a 

apropriação teórica dos conceitos e das produções das aulas ministradas na escola campo onde 

os estudantes realizavam seus estágios.  

A intervenção se estendeu a uma entrevista semiestruturada com questões, em grande 

parte abertas, para atribuir o sentimento de liberdade de expressão,  orientações coletivas dos 

trabalhos de conclusão de curso, específicas de dois acadêmicos, os quais se privilegiaram no 

decorrer de nossa análise, pois o foco voltou-se exclusivamente neles, já que o pesquisador 

ficou responsável por orientá-los, percebendo as possíveis transformações, logo, o tempo deles 

com o pesquisador foi consideravelmente maior. Ao final de todo o processo, o pesquisador 

ainda orientou os dois sujeitos na produção de um memorial acadêmico da trajetória 

universitária ao cursar licenciatura em matemática, compondo com os momentos anteriores 

todo o processo de intervenção pedagógica formativa em campo. 

 

5.2.1 Produção de dados na disciplina de “Fundamentos teóricos e metodológicos do 

ensino de matemática” 

 

O desenvolvimento da disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino 

de Matemática contou com a participação efetiva dos acadêmicos regularmente matriculados, 

com 20 sujeitos da pesquisa. Esta disciplina foi escolhida entre outras da matriz curricular do 

curso de matemática devido nela se ter a oportunidade de estudar os aspectos teóricos e 
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metodológicos do ensino de matemática que, possivelmente, fundamentam a organização do 

ensino e prática dos estudantes em suas futuras ações de trabalho docente.  

A ementa da disciplina contempla análise e estudos da organização do ensino de 

matemática pautado em documentos oficiais de normatização e regulamentação, inclusive do 

currículo, análise da metodologia do ensino da matemática em nível de ensino fundamental e 

médio – fundamentada nas dimensões histórico-filosófica, sociocultural, pedagógica e nas 

bases legais da Educação Matemática – contextualização e interdisciplinaridade, temas 

transversais; métodos, técnica e recursos utilizados no laboratório de Educação Matemática, 

análise e criação de materiais lúdicos e didáticos que auxiliassem no processo de ensino-

aprendizagem do Tratamento da informação, Números e operações, Geometria e Álgebra. Seu 

objetivo geral era de capacitar o estudante para o desempenho adequado de suas funções, 

formando-o com sólido conhecimento Metodológico em Matemática e visando à preparação do 

acadêmico para o trabalho no Ensino Fundamental e Médio e para o exercício da cidadania, a 

formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e a compreensão dos processos 

produtivos.  

A disciplina possuía carga horária de 60 horas que, foram distribuídas em 22 dias, cada 

um com duração de 3 horas. Excluindo-se a primeira aula e as duas últimas, a intervenção 

pedagógica formativa nesta disciplina ocorreu de forma efetiva em 19 momentos, todos 

gravados por recursos que captaram de forma audiovisual os momentos formativos. Para 

compreender melhor sobre eles, descreve-se, no quadro abaixo, uma síntese das ações 

desenvolvidas. 

 

Quadro 05 – Descrição dos momentos formativos da Intervenção Pedagógica na disciplina de 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática. 

Data de 

realização 

da aula 

 

Descrição das aulas e leituras que embasaram as discussões teóricas. 

22/01/2019 Formação organizada pelos docentes do curso de matemática. 

29/01/2019 

Conhecendo a disciplina: Apresentação e organização de uma situação de ensino: 

apropriação do fazer-se professor e sua complexidade frente aos conteúdos 

matemáticos. A apropriação do conceito de fração por meio de materiais 

manipuláveis. 

05/02/2019 

Legislação da Educação: estudos sobre a Educação, princípios da Educação no 

Brasil, modalidades de ensino. 

Textos: Brasil (1996, 1998).  

12/02/2019 

Legislação da Educação: regulamentação da cultura africana e indígena na 

educação matemática e temas transversais. 

Textos: Brasil (2008, 1998), Gerdes (2010) e Silvestre (2012) 

19/02/2019 Currículo de matemática na Educação Básica 
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Textos: Brasil (1017) e Pinto (2017).  

26/02/2019 
O currículo de Geometria: caso específico no Estado de Goiás. 

Textos: Libâneo, Suanno e Rosa (2016). 

12/03/2019 

Fundamentação teórica dos processos históricos do conhecimento matemático e 

a organização do ensino pautada na historicidade dos conceitos matemáticos  

Textos: Lanner de Moura, Moura e Lima (2016) e Sousa (2014). 

19/03/2019 

Fundamentação teórica dos processos históricos do conhecimento matemático e 

a organização do ensino pautada na historicidade dos conceitos matemáticos  

Textos: Lanner de Moura, Moura e Lima (2016) e Sousa (2014). 

26/03/2019 Avaliação por meio de prova escrita P1. 

 

02/04/2019 

O laboratório de Ensino de Matemática 

Textos: Lorenzato (2012). 

09/04/2019 
A organização do ensino na Teoria Histórico Cultural e o ensino de álgebra 

Textos: Sousa, Panossian e Cedro (2014) e Silvestre (2016). 

16/04/2019 
A organização do ensino por meio de materiais manipuláveis e jogos. 

Textos: Muniz (2016). 

23/04/2019 

A organização do ensino por meio de recursos tecnológicos e estudo das 

metodologias ativas 

Textos: Bacich e Moran (2018) e Valente (2014). 

30/04/2019 
A formação de professores de matemática e a organização do ensino. 

Textos: Silvestre (2016). 

07/05/2019 
Avaliação da organização do ensino e da aprendizagem em matemática 

Textos: Campione (2002) e Assis Mondoni (2009).  

14/05/2019 Elaboração de uma tarefa de ensino coletivamente. 

 

21/05/2019 

Desenvolvimento da tarefa de ensino de modo experimental em sala de aula e em 

evento científico da instituição por meio de apresentação em BANNER. 

28/05/2019 Avaliação por meio de prova escrita P1. 

04/06/2019 Produção de texto científico: “Relato de Experiência” 

11/06/2019 Apresentação dos relatos de experiência.   

18/06/2019 Período de bancas de TCC institucionais. 

25/06/2019 Catarse 

Fonte: Produção do autor (recorte do plano de ensino da referida disciplina, disponível na 

íntegra em anexo) 

 

No desenvolvimento da disciplina, trabalhou-se com leituras de textos que eram 

embasadas na Teoria Histórico-Cultural e outras não, na tentativa de observar o movimento 

desenvolvido por pesquisadores da Educação Matemática, ressaltando aspectos organizacionais 

da educação amparados em documentos oficiais, teorização sobre o ensino de matemática, 

metodologias de ensino relacionadas à educação matemática e a avaliação em educação 

matemática. 

Contou-se com a produção de uma situação de ensino de matemática nos momentos 

finais da disciplina, quando os estudantes, sujeitos colaboradores da pesquisa, tiveram a 

possibilidade de produzir, de forma coletiva, uma situação de ensino de matemática e apresentá-

la de modo a socializar com os seus colegas de classe e pesquisador. Produziram, a partir dessa 

situação de ensino, um banner em evento científico do Centro Universitário e, ao final de todo 

esse momento formativo teórico e prático, um relato de experiência que sintetizava o 
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movimento de produção acadêmica vivenciado ao longo da disciplina. Na oportunidade, 

considerou-se como produção de dados todos os momentos formativos dos sujeitos em sala de 

aula, incluindo: gravações audiovisuais das aulas, diário de campo do pesquisador, produções 

escritas dos estudantes, como tarefas e avaliações por meio de prova escrita. 

 

 

5.2.2 Produção de dados nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e II 

 

Nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, o pesquisador não era o professor 

regente, mas dialogava com a professora quanto as produções dos estudantes, em que os 

conhecimentos da disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de 

Matemática confluíam diretamente na produção dos estágios supervisionados e vice-versa. 

Na produção dos portifólios que os estudantes entregaram ao final dos estágios, 

percebeu-se a presença dos conhecimentos oriundos da disciplina de Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino de Matemática, que subsidiaram as propostas dos projetos de 

intervenção na escola campo. Observou-se, também a presença de informações sobre todos os 

momentos vivenciados durante a disciplina de estágio, ressaltando os seus aspectos teóricos e 

metodológicos, sobretudo, culminando com um relato das aulas assistidas e desenvolvidas pelos 

acadêmicos. 

 A produção de dados oriundos das disciplinas de Estágio Supervisionado I e II se deu 

por meio dos portifólios, entregues em formato virtual e de forma coletiva, acontecendo em 

duplas. Em síntese, demonstram a apropriação dos estudos teóricos e práticos das disciplinas 

de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de matemática e o próprio estágio 

supervisionado. 

 

5.2.3 Produção de dados no grupo de estudos dedicados às orientações monográficas  

 

No desenvolvimento da Intervenção Pedagógica Formativa, na parte específica de 

produção de monografia, não participaram todos os sujeitos colaboradores da pesquisa, com 

foco em dois acadêmicos, que ficaram sob a orientação do pesquisador para o desenvolvimento 

do trabalho de conclusão de curso. Ao todo, foram seis momentos de orientação, cada um com 

duração aproximada de duas a duas horas de meia, nas quais foram estudados textos específicos 

da Teoria Histórico-Cultural com a oportunidade de discutir os textos e aproximá-los das 
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produções escritas que os acadêmicos estavam fazendo para desenvolver o trabalho de 

conclusão de curso. 

Como as orientações ocorreram em 6 momentos, no quadro abaixo, destaca-se as ações 

coletivas, pois as orientações eram realizadas com o pesquisador e os dois acadêmicos, a fim 

de um perceber as experiências dos outros e fomentar a troca de diálogos sobre o que cada um 

estava pesquisando. Destaca-se que os dados produzidos, neste momento da intervenção 

pedagógica, deram-se por meio dos instrumentos: gravação audiovisual das orientações e diário 

de campo do pesquisador. 

 

Quadro 06 – Orientações coletivas dos trabalhos de conclusão de curso 

Orientações Descrição das ações desenvolvidas nos momentos de orientação 

coletiva 

1ª Orientação 
Estudo do livro “A atividade pedagógica na Teoria Histórico-Cultural”. 

Diálogos e definição dos temas dos trabalhos de conclusão de curso. 

2ª Orientação 
Continuação do estudo do livro “A atividade pedagógica na Teoria Histórico-

Cultural”. 

3ª Orientação 

Estudo de textos sobre metodologia de pesquisa, definindo com os acadêmicos 

as formas e procedimentos de produção de dados para o trabalho de conclusão 

de curso. Sugestões de leitura, dentro da Teoria Histórico-Cultural sobre como 

desenvolver o ensino de matemática na proposta temática que os estudantes 

definiram. 

4ª Orientação 
Apresentação das produções escritas como forma de socialização e troca de 

experiências. 

5ª Orientação 
Desenvolvimento das situações de ensino nas escolas campo escolhidas pelos 

acadêmicos. 

6ª Orientação 
Socialização das apresentações em sua versão final do trabalho de conclusão 

de curso como forma de aprimorar o trabalho para a apresentação final para 

banca examinadora. 

Fonte: Produção do autor. 

 

Destaca-se, nos momentos de orientação coletiva, as escolhas pelos temas de pesquisa 

e o desenvolvimento da organização de ensino por meio de uma situação, também, pensada de 

forma coletiva sobre os modos e procedimentos metodológicos em que seria desenvolvida na 

escola-campo. Considera-se que tais momentos de colaboração, diálogo, troca de ideias e 

experiências possibilitaram algumas escolhas em detrimento de outras, conexos aos momentos 

formativos que permearam a graduação e as orientações.  

No próximo subtópico, apresentam-se as temáticas abordadas na produção do artigo e 

das situações de ensino organizadas. 
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5.2.4 Produções dos trabalhos de conclusão de curso dos acadêmicos 

 

Esta etapa de produção de dados oriundos das orientações coletivas se deu na forma de 

dois artigos científicos, os quais expressam o movimento teórico em que os dois sujeitos 

colaboradores da pesquisa se encontravam, demonstrando os seus entendimentos sobre a 

pesquisa e como fazê-la, ressaltando, também, suas abordagens teóricas e metodológicas de 

pesquisa. 

Os artigos científicos foram: 

a) Referente a produção de Carlos, verificamos a apropriação dos estudantes do nono 

ano de uma comunidade quilombola sobre o conceito de área por meio de um experimento15. 

Em seu desenvolvimento na escola -campo, a proposta de ensino partiu de uma história virtual 

do conceito problematizada por meio de uma situação em que os estudantes tinham que se 

mobilizar para conceituar área, ressaltando as formas de realização do cálculo para terminar um 

terreno irregular. A escola foi escolhida pelo acadêmico devido a já conhecer a instituição de 

ensino e desenvolver um projeto educacional em parceria com o Centro Universitário. A escola-

campo fica situada em uma região da cidade de Aparecida de Goiânia e é a única da cidade com 

essa característica quilombola. 

b) Referente a produção de Maitê, consideramos os conceitos de razão e proporção com 

estudantes da EAJA. Fundamentada na THC e desenvolvida com estudantes de uma escola 

pública da cidade de Aparecida de Goiânia onde a acadêmica realizou seu Estágio 

Supervisionado com estudantes da Educação de Jovens e Adultos, apresentava como objeto de 

pesquisa a aprendizagem dos conceitos de razão e proporção, oportunizados por meio de uma 

experiência que elucidava uma situação problema, contando com materiais manipuláveis para 

a simulação de possíveis situações de aprendizagem sobre os conceitos envolvidos. Os recursos 

tinham diversas formas e tamanhos tridimensionais que continham quantidades de medidas 

coloridas, em que eram possíveis a observação das relações de razão e proporção. A situação 

de ensino evidencia os conceitos temáticos de forma contextual à realidade dos estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos em confluência com os seus interesses e necessidades. 

Destaca-se que as produções dos artigos desenvolvem experiências com os estudantes 

como forma de perceber os momentos e processos de aprendizagem deles. Para a produção de 

dados deste estudo de doutoramento, considerou-se o trabalho escrito na forma de artigo para 

                                                           
15 Este experimento refere-se à uma situação de ensino desenvolvida de forma experimental – no sentido de 

produzir experimentalmente uma aula – desenvolvido na escola campo para a produção de dados do Trabalho de 

Conclusão de Curso do Acadêmico Carlos. 
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perceber a realidade objetiva em que os estudantes produziram seus trabalhos sobre o 

planejamento e organização do ensino de matemática, fazendo uma análise desses processos e 

considerando de grande relevância as suas escolhas e tomadas de decisões no desenvolvimento 

dessa produção acadêmica. 

 

 

5.3 Os sujeitos colaboradores da pesquisa 

 

No sentido de dar maior visibilidade ao processo formativo, tratar-se-á, na tese, de dois 

sujeitos colaboradores da pesquisa, devido ao maior acompanhamento que o pesquisador teve 

com eles durante os momentos da intervenção pedagógica, sobretudo pelas orientações 

coletivas do TCC. Assim, acredita-se que, diante dos demais, tem-se melhores condições de 

oportunizar ao leitor conhecê-los e compreendê-los como futuros professores de matemática. 

Destaca-se, nesta apresentação, uma síntese do pesquisador a partir dos memoriais produzidos 

pelos sujeitos. 

 

5.3.1 Conhecendo Carlos 

 

 Carlos, na época da produção de dados, estava com 25 anos de idade e conta que não 

via instituição como fonte de oportunidades de superação de suas condições objetivas, já que, 

desde muito cedo, decidiu trabalhar concomitantemente aos estudos como menor aprendiz em 

uma empresa de energia elétrica do estado de Goiás. A prioridade era o trabalho, enquanto as 

atividades escolares tinham apenas cunho obrigatório. Ele relata que antes de cursar licenciatura 

em matemática, iniciou os estudos com o apoio dos pais e ‘exigência’ da empresa onde 

trabalhava. Iniciou o curso de ciências contábeis e sua experiência não agradou muito, o que 

motivou a não continuar. Passado algum tempo, iniciou, ainda sem sucesso, o curso de ciências 

econômicas e, com uma experiencia muito frustrante, desistiu do curso, sem ao menos cursar o 

primeiro período de faculdade. Momentos depois, ele ingressou no curso de Licenciatura em 

Matemática, motivado pela facilidade e interesse por seus conteúdos. O ingresso se deu no ano 

de 2017, já no primeiro ano da graduação teve mais disciplinas pedagógicas, tendo a 

oportunidade de, na disciplina de didática, organizar uma aula, quando teve a certeza que estava 

no curso certo, motivado pelas disciplinas de educação. Pode-se perceber que poderia 
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transformar a realidade das pessoas e teve a consciência que, a partir daquele momento, seguiria 

e terminaria a graduação, fato que ocorreu no ano de 2019. 

O acadêmico destaca a qualidade do curso de licenciatura que, segundo ele, foi 

oportunizado por bons professores que teve no desenvolvimento formativo e, coloca como 

relevante o processo de ter participado de um projeto institucional do Centro Universitário, 

desenvolvendo ações educativas com o conhecimento matemático para estudantes de uma 

escola quilombola localizada na cidade de Aparecida de Goiânia. Tal experiência lhe deu 

subsídios em perceber a realidade da docência e oportunizou a produção de dados de seu 

trabalho final de curso. 

Nas vésperas da conclusão da graduação, já havia conseguido um trabalho na área e 

estava muito satisfeito com o exercício efetivo da docência em matemática. Em seu memorial, 

apresenta ter a consciência que os seus estudos não se limitarão à formação inicial, 

reconhecendo que este foi apenas um passo para o ingresso na vida acadêmica, iniciando os 

seus estudos na pós-graduação lato sensu. 

 

5.3.2 Conhecendo Maitê 

 

Maitê teve ingresso no curso de Licenciatura em Matemática no ano de 2017, motivada 

pela observação de uma professora de matemática da educação básica. Após conclusão do 

ensino médio, ingressou na formação inicial de professores, não tendo a dimensão de como a 

universidade poderia modificar a sua vida, no sentido de transformação e superação de suas 

condições objetivas e intelectuais.  

Ela relata que tinham dificuldades com as disciplinas de cunho pedagógico, pois 

exigiam um nível de interpretação além do que dominava e também, problemas de 

aprendizagem com os conteúdos específicos, já que dispunha de pouco tempo de estudo, devido 

as suas atividades de trabalho não permitirem, chegando até pedir demissão para poder dar mais 

ênfase ao seus estudos.  

Com a conclusão da Licenciatura em Matemática a acadêmica ressalta o seu processo 

de transformação oportunizado pela formação inicial, tornando-se mais crítica e levando a 

profissão docente como algo em que é apaixonada em desenvolver. Hoje já formada, ingressou 

em uma pós-graduação lato sensu em docência superior em matemática e objetiva dar 

continuidade ao seu processo formativo. 
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5.4 O materialismo histórico dialético 

 

Acreditamos que as ações de pesquisas, sejam elas de cunho metodológicos ou de 

análise, devem se inter-relacionar, por isso nos fundamentamos na Teoria Histórico-Cultural, 

que, “[...] apresenta como seu fundamento o método filosófico materialista histórico e dialético” 

(CEDRO; NASCIMENTO, 2017, p. 24). Assim, evidenciamos: 

 

As categorias metodológicas de investigação compreendem um conjunto de 

habilidades, suposições e práticas que devem ser empregadas pelo pesquisador e que 

refletem o movimento que vai das concepções teóricas ao mundo empírico e vice-

versa. Em outras palavras, as estratégias metodológicas de investigação colocam as 

concepções de pesquisa em movimento. (CEDRO; NASCIMENTO, 2017, p. 20) 

 

As categorias de investigação se apresentam na possibilidade em demonstrar as ações 

desenvolvidas pelos estudantes que, por sua vez, caracterizam-se por seu caráter empírico e 

prática social, bem como na realidade objetiva de conhecimento sobre a temática proposta. 

Além de refletir o movimento das concepções teóricas e empíricas, caracteriza-se como critério 

de verdade por se amparar na ciência e transcender nossa consciência16, pois o materialismo se 

configura na  “[...] concepção de mundo, reconhece como essência do mundo a matéria que, de 

acordo com as leis do movimento, se transforma e é anterior a consciência; a realidade objetiva 

e suas leis são cognoscíveis” (MORAES, 2014, p. 81).  

Desse modo, entende-se a relação da consciência com o mundo circundante de tal 

maneira que “Não é a consciência dos homens que determina seu ser; é o seu ser social que, 

inversamente, determina a sua consciência” (MARX, 2008, p. 47), percebendo seu valor partir 

das relações sociais coletivas com o mundo e, também, individuais.  

Nesta perspectiva corroboram as determinações de Marx e Engels (1986) ao apresentar 

que investigações sobre algo não devem partir da subjetividade ideológica, mas sim da 

materialidade dos fatos reais, ressaltando, mais uma vez, que as relações do homem com o 

mundo durante a vida é o que determinam nossa consciência. 

 

[...] não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, e tampouco 

dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chegar aos 

homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu 

processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos 

e dos ecos desse processo na vida. [...] a moral, a religião, a metafisica e qualquer 

outra ideologia, assim como as formas de consciência que a elas correspondem, 

perdem toda a aparência de ideologia, [...] Não é a consciência que determina a vida, 

mas a vida que determina a consciência (MARX e ENGELS, 1986, p. 37) 

                                                           
16 Neste caso em específico, referimos as concepções que temos sobre a materialidade dos fatos. 
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Ao romper com as explicações investigativas e filosóficas da então hegemonia alemã, 

Marx e Engels (1986) concebem uma perspectiva materialista para compreender a pesquisa 

científica, pois partem do real, do que está na prática social, para então compreender as relações 

da consciência. Conexo a tal entendimento, procurou-se compreender os aspectos pedagógicos 

da formação inicial dos professores de matemática (extraídos dos dados produzidos em um 

ambiente formativo da graduação que se dá na prática social formativa dos sujeitos e nas 

realidades e condições objetivas que nos dispunham no momento) para então caracterizar os 

processos de escolhas e tomada de decisões desses sujeitos para organizar o ensino de 

matemática. 

Destacamos a concepção materialista dialética de Trivinos (1987), percebendo-a como 

“[...] capaz de autodesenvolver. Essa qualidade da matéria é extraordinariamente interessante, 

porque ela, em condições favoráveis, permitiu o surgimento da vida orgânica e, mais tarde, 

depois de milhões de anos, dos seres capazes de ter ideias, de pensar.” (TRIVINOS, 1987, p. 

65). Nessa perspectiva, a matéria é anterior a nossa capacidade de pensar e organizar nossas 

ideias, referindo-se a nossa consciência e capacidade de operacionalizar aos julgamentos e 

processos de ações que são condicionados e organizados na materialidade histórica no 

desenvolvimento da humanidade. Daí, tem-se uma perspectiva sobre o concreto e a abstração 

(ideologia, consciência, subjetividade... etc.), em que se determina o valor para as análises. 

 

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações e, por isso, é a 

unidade do diverso. Aparece no pensamento como processo de síntese, como 

resultado, e não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida, e, 

portanto, também, o ponto de partida de intuição e da representação. (MARX, 2008, 

p. 258) 

 

Para Marx (2008), apreender determinado fenômeno, real, concreto, é necessário que se 

apresentem diversas determinações sobre esse objeto, pois o fenômeno em si, carrega toda a 

unidade do diverso, e, é nessa unidade do diverso, produto das múltiplas determinações que é 

possível enxergar o fenômeno em sua essencialidade Kopnin (1978).  

Esse concreto, material e real, advindo da prática social é, também, histórico, pois se é 

síntese de múltiplas determinações as quais passaram por transformações, advindas das 

necessidades de se compreender determinado fenômeno concreto. “O método é um meio de 

obtenção de determinados resultados no conhecimento e na prática. [...] reflete as leis do mundo 

objetivo sob a ótica do procedimento que o homem deve adotar para obter novos resultados 

[...]” (KOPNIN, 1978, p. 91). 
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 Desse modo, o método é entendido por meio da  prática social, observada pelos sujeitos 

colaboradores da pesquisa em seus momentos formativos reais, oriundos dos dados produzidos 

no desenvolvimento da Intervenção Pedagógica Formativa, que serão analisados sob a ótica da 

materialidade da realidade objetiva experenciada nos momentos formativos, percebendo as 

possíveis contradições e apreendendo a totalidade (universalidade) dos aspectos relevantes que 

mobilizaram os sujeitos a fazerem suas escolhas e tomada de decisões em suas singularidades 

para pensar, planejar e organizar o ensino de matemática. 

 

 

5.5 O materialismo como método de exposição dos dados 

 

Para que se possa ir ao encontro da realidade objetiva e termos a possibilidade de 

compreendê-la, tem-se a necessidade de apresentar um método de exposição de dados, tal 

preocupação já era notada por Marx (2006), conforme explicita: 

 

É mister sem dúvida, distinguir, formalmente, o método de exposição do método de 

pesquisa. A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 

analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão intima 

que há entre elas. Só depois de concluído este trabalho é que se pode descrever, 

adequadamente, o movimento real. Se isso se consegue, ficará espelhada, no plano 

ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode dar a impressão de uma construção 

a priori (MARX, 2006, p. 28). 

 

 Marx apresenta o método de exposição por meio da ideia de Unidade de Análise, 

estando esta fundamentada nos estudos de Vigotski (1991) como: 

 

Com o 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. A chave para a compreensão das propriedades da água são 

as moléculas e seu comportamento, e não seus elementos químicos. A verdadeira 

unidade de análise biológica é a célula viva, que possui as propriedades básicas de 

cada organismo vivo. (VIGOTSKI, 1991, p. 4) 

 

 A partir dos princípios vigotskianos, entendemos o conceito de Unidade como 

representação da totalidade, a qual carrega consigo a essencialidade do objeto de estudo que se 

deseja investigar, nesta pesquisa, uma Unidade de Análise que trata do processo de escolhas na 

organização do ensino de matemática no momento da formação inicial, pois esta Unidade estará 

carregada do movimento formativo dos sujeitos ao desenvolverem processos de escolhas e 

decisões para organizar o ensino Nessa perspectiva, a Unidade de Análise contará com seis 
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Episódios que mantém uma relação com as unidades no sentido de expressar e expor a análise 

dos fenômenos que a compõem. 

 Os episódios, por sua vez, destacam e evidenciam as principais características da 

Unidade, relacionando-se com os isolados, que são os conteúdos específicos da análise, 

conforme destacam “[...] em uma unidade e os episódios como forma de expor a análise de 

modo que evidenciem as unidades de análise que permitiram compreender o fenômeno em seu 

processo de mudança” (ARAÚJO; MORAES, 2017, p. 68). 

A Unidade contará com os seguintes Episódios: 1) Escolhas e decisões na organização 

e elaboração do planejamento de ensino; 2)  Escolhas pelos conteúdos, objetivos e habilidades 

do ensino; 3) Escolhas pelos recursos de ensino, 4) Tomada de decisão e escolhas no 

desenvolvimento da metodologia de ensino e da situação de ensino em si, 5) As escolhas 

desenvolvidas no momento da avaliação proposta para a situação de ensino, e; 6) As escolhas 

no momento de reflexão sobre as ações desenvolvidas na situação de ensino.  

 Nos episódios encontram-se as Cenas, que: “[...] possibilitam compreender o fenômeno 

para além da aparência [...]” (ARAÚJO; MORAES, 2017, p. 68), sendo possível perceber os 

momentos formativos que evidenciam o processo de escolhas e tomada de decisões pelos 

estudantes sujeitos da pesquisa, elencando as contradições e múltiplas determinações do 

movimento formativo que subsidiam o processo de escolhas dos sujeitos. Assim, como 

defendem Araújo e Moraes (2017) “[...] que, no movimento de exposição e análise, se fale com 

a teoria, e não da teoria.”  (ARAÚJO; MORAES, 2017, p. 68), para que a análise, de fato, 

consiga produzir tal nível de abstração que seja capaz de explicar teoricamente a realidade 

pesquisada. 

No movimento de análise, materializado nas cenas, encontram-se os flashes que, 

segundo Silva (2018), são o movimento do pensamento do sujeito objetivado na linguagem, 

mas não somente restrita a ela.  

 

Chamamos de flashes os instantes mais significativos dentro das cenas. Eles são os 

indícios da transformação do pensamento do sujeito acerca de uma realidade que se 

converte em outra. Consistiriam, igualmente, no achado de um dado observável, cuja 

analogia lógica com ele mesmo permite inferir a sua própria presença. (SILVA, 2014, 

p. 127) 

 

No próximo capítulo, apresentamos a análise do processo de escolha e tomada de 

decisão no âmbito da formação de professores de matemática, ressaltando em uma unidade de 

análise, seis episódios e várias cenas com seus respectivos flashes e o modo como os sujeitos 

conseguiram organizar o ensino de matemática. 
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6. A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE DO 

PROCESSO DE ESCOLHAS E DECISÕES 

 

 

[...] para os licenciandos, revela-se na apropriação de 

procedimentos generalizados de ação compreendidos 

tanto na especificidade do que se irá ensinar quanto no 

modo de realizar tal tarefa. E essa relação não é única, 

depende das concepções de ensino, de educação, de 

humanização e de indivíduo que, ao longo de sua vida e 

de sua formação, foram construídas. [...] há que se 

mencionar a particularidade desse futuro profissional, 

uma vez que não desconhece totalmente as funções e as 

relações que um professor exerce na sociedade. 

(DIAS e SOUZA, 2017, p. 193-194) 

 

 

Ao longo da formação inicial de professores de matemática, consideramos importante 

destacar as especificidades em que passam os sujeitos, sobre as suas crenças, valores, motivos 

em compreender as mais diversas significações sobre o que é e como desenvolver a atividade 

docente, sobretudo da sua responsabilidade em exercê-la futuramente frente aos cenários em 

que se apresentam no valor social da profissão diante das inúmeras demandas da sociedade.  

As especificidades do futuro professor nos remetem às formas generalizadas que estes 

têm em compreender a atividade pedagógica para o seu exercício futuro. Neste capítulo, 

procuramos desvelar o processo de tornar-se professor, promovendo análises referentes as 

possíveis escolhas da organização do ensino. 

Apresentamos a Unidade de Análise “O processo de escolhas na organização do ensino 

de matemática” a qual procuramos demonstrar, por meio da figura abaixo, o movimento de 

inter-relação entre a unidade e seus episódios. 
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Figura 08 – Movimento de interdependência entre unidades e episódios  

 

Fonte: produção do autor 

 

Por meio dessa unidade de análise e dos episódios, trazemos as cenas que os compõe: 

 

Quadro 07 – Estrutura dos episódios 

Composição dos Episódios Descrição das Cenas 

Episódio I – Escolhas e decisões na 

organização e elaboração do planejamento 

Cena I – Os motivos que sustentam o tipo de 

estudante que Carlos deseja formar 

Cena II – Os motivos que sustentam o tipo de 

estudante que Maitê deseja formar 

Episódio II – Escolhas pelos conteúdos, 

objetivos e habilidades de ensino 

Cena I – As sinalizações demonstradas por 

Carlos diante dos documentos orientadores do 

processo de ensino  

Cena II – As sinalizações demonstradas por 

Maitê diante dos documentos orientadores do 

processo de ensino 

Cena III – A escolha do conteúdo por Maitê 

para o desenvolvimento da experiência na 

escola campo 

Cena IV – A escolha do conteúdo por Carlos 

para o desenvolvimento da experiência na 

escola campo. 
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Cena V – O objetivo proposto por Maitê para o 

desenvolvimento da situação de ensino 

Cena VI – O objetivo proposto por Maitê para 

o desenvolvimento da situação de ensino 

Episódio III – Escolhas pelos recursos de 

ensino; 

Cena I – O uso de recursos de ensino por Carlos  

Cena II – O uso de recursos de ensino por 

Maitê 

Cena III – Os motivos pessoais para a escolha 

dos recursos a serem utilizados no 

desenvolvimento de uma situação de ensino. 

Cena IV – A escolha dos recursos por Maitê 

para desenvolver a situação de ensino 

Cena V – A escolha dos recursos por Carlos 

para desenvolver a situação de ensino 

Episódio IV – Tomada de decisão e escolhas 

no desenvolvimento da metodologia de 

ensino e da situação de ensino em si; 

Cena I - A escolha coletiva das estratégias e 

desenvolvimento da situação de ensino 

Cena II – Elaboração coletiva do 

desenvolvimento de uma situação de ensino a 

qual Maitê fazia parte 

Cena III – Elaboração coletiva do 

desenvolvimento de uma situação de ensino a 

qual Carlos fazia parte 

Cena IV – O desenvolvimento da situação de 

ensino por Maitê 

Cena V – O desenvolvimento da situação de 

ensino por Carlos 

Episódio V – As escolhas desenvolvidas no 

momento da avaliação proposta para a 

situação de ensino; 

Cena I – Avaliação proposta pelo grupo de 

Maitê em uma situação de ensino 

Cena II – Avaliação proposta pelo grupo de 

Carlos em uma situação de ensino 

Cena III – Avaliação de análise da situação de 

ensino desenvolvida por Maitê  

Cena IV – Avaliação de análise da situação de 

ensino desenvolvida por Carlos 

 

 

 

 

 

Episódio VI – As escolhas no momento de 

reflexão sobre as ações desenvolvidas na 

situação de ensino 

Cena I – Reflexões de Maitê sobre ser professor 

e seu papel ao organizar o ensino 

Cena II – Reflexões de Carlos sobre ser 

professor e seu papel ao organizar o ensino  

Cena III – Reflexões de Carlos sobre as 

relações pessoais possíveis na Atividade 

Pedagógica 

Cena IV – Reflexões de Maitê sobre a produção 

da situação de ensino na escola campo 

Cena V – Reflexões de Carlos sobre a produção 

da situação de ensino na escola campo 

Fonte: Produção do autor. 

 

 Destarte, nos subtópicos a seguir, abordamos o seu conteúdo e análise dos episódios, 

compostos pelas cenas e flashes que sinalizam os momentos específicos indicadores dos 

possíveis motivos (sentidos) que sustentam o processo de escolhas e tomada de decisões pelos 

sujeitos em formação inicial em matemática ao organizar o ensino. 
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6.1 Episódio I – Escolhas e decisões na organização e elaboração do planejamento 

 

Interessados em elucidar os motivos (sentidos) atribuídos ao momento de 

planejamento e organização geral do ensino, recorremo-nos à questão: planeja-se para quem? 

A quem interessa o planejamento de ensino? Que tipo de sujeito se pretende “formar” ou 

oportunizar com a situação de ensino? Para responder que motivos propulsores são estes, 

destacamos neste primeiro episódio, duas cenas oriundas de um recorte de uma avaliação, sobre 

o tipo de estudante que os acadêmicos pretendiam formar quanto ao conhecimento matemático. 

As cenas ganham destaque na ação de organização e planejamento do ensino a pesquisa e 

reflexão (LIBÂNEO, 2013). A composição das cenas nos mostra os motivos impulsionadores 

dos estudantes para pensar o ensino e, consequentemente, organizá-lo e planejá-lo para que os 

futuros estudantes tenham possibilidades de acesso ao conhecimento matemático.  

 

Episódio I. Cena I – Os motivos que sustentam o tipo de estudante que Carlos deseja formar 

Cenário: Registro escrito do estudante Carlos no momento de uma avaliação escrita – 

desenvolvida ao longo da disciplina de fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de 

matemática – por meio de “prova” institucional sobre o tipo de estudante que se deseja formar. 
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O professor deve contribuir para que os alunos sejam cidadãos e que saibam viver em sociedade, 

imagino que (F1)17 devemos formar o aluno que pensa, o aluno que é crítico, o aluno que saiba 

interpretar, o ensino de matemática é indispensável para que isso ocorra, (F2) o aluno precisa 

saber viver, saber construir seu patrimônio e administrá-lo isso numa visão mais ampla, mas 

também viver em momentos mais simples do dia-a-dia. 

 

Na ação pedagógica de planejar uma situação de ensino, consideramos relevante 

pensar no que é o planejamento e a que necessidades ele servirá. Nessa perspectiva, ponderamos 

que o planejamento atende à organização da atividade pedagógica com o objetivo de possibilitar 

o estudo dos alunos para apropriação de determinado conhecimento, mesmo este sendo 

caracterizado pelo princípio da incerteza. 

 

A questão por que planejar parece ter resposta óbvia: planeja-se porque não há ventos 

favoráveis para quem não sabe para onde navega. [...] portanto, o planejamento é um 

roteiro de saída, sem certeza dos pontos de chegada ao porto. Por esta razão, todo 

planejamento busca estabelecer a relação entre a previsibilidade e a surpresa. Na base 

dessas afirmações está o conceito de que nenhuma situação é igual a outra, ou seja, o 

planejamento deverá considerar que cada relação sempre terá os componentes da 

incerteza, da singularidade dos sujeitos e do conflito de valores (MORETTO, 2011, 

p.100). 

 

Embora considerando as diversas variáveis do ensino, nas ações de planejamento elas 

não garantem a previsibilidade total do modo em como acontecerá a aula em todos os seus 

desdobramentos, no entanto, demonstra-se importante para nos direcionar o trabalho do 

professor, sendo uma “[...] atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas 

em opções político-pedagógicas” (LIBÂNEO, 2013, p. 222). Mesmo com caráter incerto, 

devemos buscar o atendimento de um objetivo que estará relacionado ao processo de 

aprendizagem dos estudantes. Então, nos resta saber, que tipo de estudante objetivamos com 

planejamento? 

Para Carlos, há uma ideia bem consciente sobre qual estudante deseja formar, 

destacando que, “[...] devemos formar o aluno que pensa, o aluno que é crítico, o aluno que 

saiba interpretar, o ensino de matemática é indispensável para que isso ocorra [...]”(Flash1,  

Episódio1, Cena1, Carlos), apresentando um sujeito capaz de pensar e ter autonomia frente às 

questões que o mundo objetivo lhe propõe ao longo de sua trajetória, defendendo o ensino de 

matemática numa perspectiva de oportunizar a criticidade. Na THC, considera-se a qualidade 

da atividade de estudo quando o aluno consegue desenvolver processos de generalização e 

abstração por meio do pensamento teórico, conforme apresenta Davydov (2019a, 2019b).  

                                                           
17 A numeração entre parênteses na frente da letra F (abreviação de flash) diz respeito à localização dos flashes 

dentro da cena. 
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No Flash1, consideramos o pensamento como um forte objetivo proposto ao estudante 

na ação de planejamento, não necessariamente caracterizando o pensamento teórico, conforme 

fundamenta Davydov (2019a), mas nos dá indícios de um futuro professor preocupado em 

desenvolver com os estudantes a inter-relação entre o conhecimento matemático e o 

pensamento para interpretar e ser crítico diante das situações objetivas. 

Na complementariedade de ressaltar o tipo de estudante que se deseja formar, 

destacamos, “[...] o aluno precisa saber viver, saber construir seu patrimônio e administrá-lo 

isso numa visão mais ampla, mas também viver em momentos mais simples do dia-a-dia.” 

(Flash2, Episódio1, Cena1, Carlos). Entendemos a defesa de Carlos com uma compreensão 

capitalista da realidade de mundo e, consequentemente, dos estudantes, ao destacar que o 

conhecimento matemático pode contribuir para a administração de bens patrimoniais. Nessa 

perspectiva, consideramos dois motivos: o primeiro referindo-se a sua trajetória acadêmica, 

perpassando dois cursos superiores antes do ingresso na licenciatura em matemática (ciências 

contábeis e ciências econômicas), e segundo, por ressaltar questões relacionadas ao 

conhecimento da matemática financeira (justificável, pois, à época, a turma havia tido uma 

disciplina de empreendedorismo e o discurso presente ressoava enquanto argumento. 

Percebemos que a motivação ao estabelecer uma visão capitalista do mundo, remete 

às suas vivências e experiências anteriores, tanto que deixa transparecer no Flash2, conforme 

apresenta Stangherlim (2014), quanto na organização do ensino pautado nas crenças, valores e 

vivências. 

Destacamos que os motivos, em sua visão, apresentam-se de modo a dar aplicabilidade 

e contexto aos conhecimentos matemáticos, na perspectiva de organizar o ensino, escolhendo 

caminhos que oportunizem essa contextualização, além de pensar em oferecer um ensino 

pautado em escolhas que sejam capazes de garantir criticidade, ou seja, um estudante capaz de 

refletir diante dos conhecimentos que lhe estão sendo propostos. 

 Acreditamos que tais motivos que sustentam a ação de planejar o ensino são motivos 

geradores de sentido, como propõe Cedro (2008), e motivo-objetivo, conforme Leontiev 

(2021), quando o licenciando sinaliza um modelo de educação humanizador, de modo que seus 

estudantes consigam perceber a matemática para além de seus procedimentos sabendo 

contextualizar o conhecimento para leitura de mundo. 
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Episódio I. Cena II – Os motivos que sustentam o tipo de estudante que Maitê deseja formar  

Cenário: Registro escrito da estudante Maitê no momento de uma avaliação escrita – desenvolvida 

ao longo da disciplina de fundamentos teóricos e metodológicos do ensino e matemática – por 

meio de “prova” institucional sobre o tipo de estudante que se deseja formar. 

 
A matemática é algo muito importante para o ser humano, para medir (terras, cm, alturas e etc) 

para somar (dinheiro, peças, pessoas, tudo que envolve mais de 1 unidade), a matemática é 

utilizada para tudo desde quantas semanas de gravidez até com quantos anos morreu. 

(F1) O estudante que pretendo formar é alguém pensante, que identifique o que é necessário para 

sua sobrevivência no meio social, alguém que saiba conceitos e onde utilizarem, um(a) “crítico” 

que saiba onde quer chegar e utilize o que eu puder repassar. 

 

Preocupados em elucidar o tipo de estudante que Maitê deseja formar, consideremos 

que o planejamento deve, ainda, atender a percepção de uma “[...] educação de forma universal, 

a fim de acolher as necessidades singulares e grupais dos componentes da coletividade escolar, 

bem como constituir a abertura apropriada por meio de ações ponderadas e estratégicas 

conferidas para obter objetivos” (SILVA, 2014, p. 84). Consiste em uma perspectiva universal 

de acolhimento dos sujeitos individuais e coletivos, as ações que as oportunizam fundamentam 

nas escolhas de objetivos de ensino e de aprendizagem, ao processo de escolhas de tais 

objetivos, assim, retomamos a Cordova e Dias (2019) ao caracterizarem os fundamentos das 

escolhas nas relações sociais e ideológicas. 

Nesta cena, observamos uma visão utilitarista do conhecimento matemático, 

ressaltando algumas situações em que se mostra relevante saber matemática para o 

conhecimento de vida. “O estudante que pretendo formar é alguém pensante, que identifique 

o que é necessário para sua sobrevivência no meio social, alguém que saiba conceitos e onde 
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utilizarem, um(a) ‘crítico’ que saiba onde quer chegar e utilize o que eu puder repassar.” 

(Flash1, Episódio1, Cena2, Maitê). A licencianda demonstra uma preocupação em formar um 

estudante capaz de perceber que a matemática é necessária a sua sobrevivência, sabendo utilizar 

o conhecimento matemático de forma a aplicar em situações cotidianas e enfatizando o termo 

crítico, capaz de refletir sobre o conhecimento que é produzido em sala de aula em situações 

cotidianas. Tal defesa expressa que as escolhas para organizar o ensino estão sustentadas em 

suas concepções sobre o conhecimento matemático e seu ensino, conexos ao que Libâneo 

(2015) nos apresenta sobre os conhecimentos específicos e pedagógicos. Assim, revela sua 

perspectiva relacionada aos seus princípios ideológicos sobre os processos educativos e a 

função social da escola. Isso acontece mesmo que reduzida a uma visão utilitarista. Diante 

disso, os motivos, compreendidos como geradores de sentido, condicionam a organização do 

ensino em futuras escolhas, capazes de oportunizar aos estudantes uma reflexão acerca do 

conhecimento, com possibilidades em contextos sociais.  

Destacamos a relevância de conhecer e saber utilizar os conceitos matemáticos que 

expressam a relação de unidade – na organização do futuro ensino pela estudante – e a 

relevância do conhecimento específico e o conhecimento pedagógico capaz de criar situações 

para alcançar o objetivo de estabelecer reflexões sobre os conceitos e contextualização 

matemática. 

Destarte, neste primeiro episódio, destacamos algumas perspectivas relacionadas à 

Atividade Pedagógica. A atividade de ensino (do professor) só faz sentido se pensarmos sua 

finalidade que é qualificar a atividade de estudo (dos alunos), de modo a oportunizar aos 

estudantes a criação de necessidades e motivos impulsionadores para que estes sejam capazes 

de apropriar-se do conhecimento matemático.  

As cenas nos mostram que o principal motivo dos estudantes, ao organizar o ensino de 

matemática – considerados por nós como motivos geradores de sentido – é viabilizar aos 

estudantes um pensamento crítico, de modo com que pensem a matemática em seu sentido 

contextual e participe da vida dos estudantes, oportunizando a eles possíveis criações de 

necessidades e motivos para que se coloquem em atividade de estudo para se apropriar do 

conhecimento matemático. Não apenas isso, mas também para que este viabilize as possíveis 

relações dialéticas no par de relação homem-mundo, por meio da atividade de estudo dos seus 

futuros alunos e no futuro trabalho destes professores. 
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Quadro 08 – Resumo dos principais tópicos do Episódio I 

Foco do episódio Processos de escolhas e tomada de decisão 

Organização e planejamento de 

ensino 
o Tipo de estudante que se 

deseja formar; 

o Promover o ensino para que 

os estudantes entrem em 

atividade de estudo. 

Orientações – concepções ideológicas sobre o ensino e 

aprendizagem que tenha uma perspectiva utilitarista, atribuindo 

função aos conteúdos, inclusive de sobrevivência na era do 

capital. 

Vivências – vivências e experiencias na formação inicial de 

professores e anteriores a ela para sustentação de argumentos 

utilizados para justificar o tipo de estudante se deseja formar;  
Motivos – sentidos atribuídos a atividade de ensino que 

coloque os estudantes num processo de formação crítico, que 

promova o pensamento teórico dos estudantes, possivelmente 

um ensino que proporcione a atividade de estudo. 
Fonte: Produção do autor. 

 

 

6.2 Episódio II – Escolhas pelos conteúdos, objetivos e habilidades de ensino; 

 

 O segundo episódio é composto por seis cenas, em que procuramos demonstrar 

algumas sinalizações de evidências dos motivos que sustentaram as escolhas dos acadêmicos 

para a organização do ensino frente aos conteúdos, objetivos e habilidades propostas para os 

seus estudantes.  

Estruturamos o episódio apresentando os motivos (sentidos) atribuídos pelos 

acadêmicos para a conformidade ou não que eles apresentam com os documentos 

orientadores do processo de ensino. Abordamos, também, sobre os possíveis motivos 

(sentidos) dos estudantes para escolherem os conteúdos, objetivos e habilidades de ensino 

para o desenvolvimento em forma da experiência que subsidiaram o desenvolvimento de 

seus trabalhos de conclusão de curso. 

 

Episódio II. Cena I – As sinalizações demonstradas por Carlos diante dos documentos 

orientadores do processo de ensino 

Cenário: Registro escrito do estudante Carlos no momento de uma avaliação escrita – produzida 

ao longo da disciplina de fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de matemática – por 

meio de “prova” institucional sobre as orientações da BNCC. 
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A BNCC é muito importante para educação pois ela (F1) vai dizer o mínimo que um aluno precisa 

saber em determinada idade e série em que ele está, ela determina e parametriza os conteúdos. 

 

Na premissa de perceber os documentos norteadores à organização do ensino como 

relevantes para o processo de escolha e tomada de decisão no campo do trabalho pedagógico, 

ressaltamos que estes podem limitar e condicionar as possibilidades de eleição dos elementos 

constituintes da Atividade Pedagógica. Nessa perspectiva, concordamos com Costa, Tapajós 

e Campos (2020) ao fazerem uma análise criteriosa sobre a BNCC e suas relações com a 

THC, na perspectiva de elucidar as contradições da base com a teoria, mas acrescentando 

que a utilização da BNCC, conexa aos pressupostos da THC, podem oportunizar bons 

estudos e boas aprendizagens. 

 

A BNCC e a Teoria Histórico Cultural, reconhecem a criança como sujeito ativo 

em seu processo educacional, no sentido de ser capaz de propor as práticas das 

quais pretende participar; também concordam que ela aprende e desenvolve-se ao 

ser colocada em contato com a cultura, com os outros seres humanos e signos; que 

o processo de ensinar precisa ser planejado; que as crianças devem fazer parte 

desse planejamento (COSTA, TAPAJÓS e SANTOS, 2020, p. 18). 

 

Em um dos poucos pontos de convergência entre o documento e a THC, ressalta-se 

a ação de planejamento em virtude do sujeito que se objetiva com o processo de ensino. Na 

cena, o estudante Carlos explicita a seu assentimento aos documentos oficiais, destacando a 

importância da Base Nacional Comum Curricular expressando no flash: “[...] vai dizer o 

mínimo que um aluno precisa saber em determinada idade e série em que ele está, ela 

determina e parametriza os conteúdos” (Flash1, Episódio2, Cena1, Carlos). Percebemos que 

ele reconhecer a relevância do documento, demonstrando que a primeira fonte para ‘escolha’ 

dos conteúdos é oportunizada e fixada pela BNCC, que delibera os conhecimentos mínimos 

que os estudantes devem ter acesso de acordo com o ano escolar em que estejam 

matriculados. Desse modo, percebe-se que, para o estudante Carlos os conteúdos não são de 
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fato escolhidos, mas sim já preestabelecidos pela BNCC, a qual realiza a consulta para, em 

suas palavras “parametrizar”, determinar um padrão e, demonstrado um sentimento de 

satisfação e relevância em tê-la como parâmetro, expressando seus motivos pessoais na 

compreensão dos documentos orientadores dos processos de ensino. “Impulsionados por 

motivos pessoais, os professores explicitam e negociam [...] sua intencionalidade educativa 

(ARAÚJO, CAMARGO; TAVARES, 2002, p. 07). 

Na Cena, percebemos que o motivo que sustenta a escolha dos conteúdos para 

determinado ano escolar para determinada idade de um estudante já está definida, 

demonstrando que o motivo aqui é caracterizado como motivo-estímulo, não tendo o 

professor, muitas possibilidades de escolha, já que ela está imposta no documento, fazendo-

se cumprir tais conteúdos, demonstrando que o processo de escolhas dos conteúdos estão 

condicionadas a certos limites e possibilidades impositivas como apresentam: Santos (2003), 

Bites (2007), Santos (2008), Oliveira (2009), Ferreira e Almeida (2011), Souza (2013), na 

categoria de conteúdo das decisões institucionais e políticas no campo da educação. 

 

Episódio II. Cena II – As sinalizações demonstradas por Maitê diante dos documentos 

orientadores do processo de ensino 

Cenário: Registro escrito da estudante Maitê no momento de uma avaliação escrita – produzida ao 

longo da disciplina de fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de matemática – por meio 

de “prova” institucional sobre as orientações da BNCC. 

 
A Base Nacional Comum Curricular é um meio de passar o mesmo ensino para “todos” tendo um 

currículo que precisa ser aplicado para ensinos de todas as classes, o mesmo contém lados 

positivos e negativos, positivos (F1) se realmente fosse possível aplicar o mesmo ensino para 

todos, o que não é possível, por: classe, interesse e etc. Negativos pois não poderemos falar do 

modo mais necessário. (F2) Um exemplo seria uma turma que está vendo exponencial, porém não 

sabe multiplicação de sinal (matemática básica), pela BNCC temos que prosseguir o conteúdo. 
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Na compreensão da relevância dos documentos norteadores, sobretudo com a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), corroboramos com Costa, Tapajós e Santos (2020, p. 

1) ao considerarem-na, como “[...] uma normativa que reconhece a criança em suas múltiplas 

etapas de aprendizagem. Esta, porém, não esclarece o que fazer para a criança aprender e 

desenvolver-se de forma integral, um dos princípios da Teoria Histórico Cultural”. Nessa 

perspectiva, acreditamos que a BNCC apresenta poucas relações de convergência, em seus 

fundamentos, com a THC. 

 

Para a Teoria Histórico Cultural a criança aprende e desenvolve-se conforme o 

meio no qual está inserida; sendo assim, a escola como direito definido para a 

criança precisa considerar as especificidades de cada uma, sua idade e 

conhecimento de mundo. Já a Base precisa esclarecer alguns elementos, 

principalmente sobre como ocorre o processo de aprendizagem [...] o documento 

da BNCC [...] se considerar os elementos da THC, consiga superar as lacunas que 

por muito tempo permeou a educação [...] (COSTA; TAPAJÓS; SANTOS, 2020, 

p. 18). 

 

Ao considerarmos essa relação não correspondente, destacamos que Maitê concebe 

a BNCC como um documento comum a ‘todos’, explicitando a sua não concordância com o 

documento pela inviabilidade de atingir a totalidade dos alunos, considerando as suas 

especificidades, na justificativa de que sua abrangência não acolhe todos pelos seguintes 

motivos: “[...] se realmente fosse possível aplicar o mesmo ensino para todos, o que não é 

possível, por: classe, interesse e etc.”(Flash1, Episódio2, Cena2, Maitê). Considerando-os 

relacionados à classe social dos alunos, que não é levada em consideração e os interesses de 

determinados estudantes ou turmas, podendo não ser comtemplados devido a rigidez dos 

conteúdos. 

Notamos que, no movimento formativo de Maitê, estão expressos em suas falas a 

preocupação em proporcionar um ensino que atende às necessidades de seus futuros 

estudantes em seus interesses e, sobretudo, ao atendimento de superação de sua classe social. 

Concordamos com a estudante no sentido de perceber que o seu processo formativo 

oportunizou tal preocupação com o público que irá lecionar, na perspectiva de organizar um 

ensino intencional (para determinada realidade) no sentido de não se ater (sendo crítica) aos 

documentos orientadores do ensino no sentido de oportunizar a superação das condições dos 

estudantes. 

É papel dos processos formativos de professores evidenciar a democratização do 

conhecimento sistematizado (entendido como patrimônio humano-genérico) 

podendo-se constituir em ferramenta das classes oprimidas no processo de 
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transformação social. Isto ocorrerá na medida em que se consiga representar a 

concretização da máxima revolucionária de que os dominados dominem aquilo 

que os dominantes dominam. O conhecimento científico pode, assim, constituir-

se em ferramenta de análise da realidade social e suas contradições, 

instrumentalizando a classe dominada na luta pela transformação dessa realidade. 

(SILVA, 2018, p. 174) 

 

 

Outra problemática levantada por Maitê quanto à utilização da BNCC como 

parâmetro para organizar o ensino estão nos possíveis déficits de aprendizagem que os 

estudantes podem apresentar, não sendo levado em consideração pelo documento. O flash a 

seguir dá indícios da compreensão de Maitê acerta de tais questões: “ Um exemplo seria uma 

turma que está vendo exponencial, porém não sabe multiplicação de sinal (matemática 

básica), pela BNCC temos que prosseguir o conteúdo.”(Flash2, Episódio2, Cena2, Maitê), 

destacando o conteúdo programático que se deve seguir diante de demandas específicas que 

pode encontrar nas intercorrências em sala de aula, além dos conteúdos propostos na base, 

pelo seu ‘engessamento’ não oportunizar uma aprendizagem por conceitos18, sobretudo a 

generalização para atingir a particularidades, pois não demonstram a universalidade dos 

mesmos, assim como apresentam Costa, Tapajós e Santos (2020). 

O Flash2 demonstra a não conformidade de Maitê com a BNCC, pois destaca que 

há casos em que a inflexibilidade do documento não oportunizará uma aprendizagem 

matemática adequada à realidade do contexto objetivo dos estudantes, ficando, assim como 

apresentamos na cena anterior de Carlos, uma escolha que não acontece, já que os conteúdos 

já estão preestabelecidos, ficando a cargo do professor somente o cumprimento destes. 

As duas cenas demonstradas até o momento, neste segundo episódio, destacam a 

conformidade e não conformidade dos licenciandos relacionados à BNCC, mesmo que um 

concorde e outro discorde de sua efetividade, ambos destacam que as escolhas já estão 

preestabelecidas quanto ao conteúdo matemático que será ministrado em determinada turma 

escolar. Acreditamos que o processo formativo desses sujeitos durante a formação inicial 

apresenta relevância, pois não foi só na disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos 

do Ensino, que a discussão sobre a BNCC foi desenvolvida e tais concepções e sentidos 

atribuídos a ela podem estar relacionadas às vivências e experiências que tiveram com outras 

                                                           
18 A aprendizagem por conceitos oportuniza aos estudantes perceber o que é essencial e mantém as 

características gerais de terminado conteúdo, considerando que estes “[...] devem ser assimilados por meio do 

exame das condições que os originaram e os tornaram essenciais [...] devendo ser deduzidos a partir do geral 

e do abstrato [...] alunos devem, antes de tudo, descobrir a conexão geneticamente inicial, geral, que determina 

o conteúdo” (LIBÂNEO, 2004, p. 17). 
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disciplinas, outros professores e nos momentos de diálogos e discussões que realizaram a 

respeito do documento e conteúdos propostos nele para a parametrização do ensino em nível 

nacional. 

 

Episódio II. Cena III – A escolha do conteúdo por Maitê para o desenvolvimento da 

experiência na escola campo 

Cenário: Transcrição do primeiro momento de orientação com foco na escolha do conteúdo 

matemático da estudante Maitê para o desenvolvimento da produção de dados na escola 

campo. 
119. Pesquisador: Então, matemática é ótimo! Por que matemática você vai lançar um 

problema para ele (aluno) resolver. E ver se de fato ele conseguiu resolver aquilo né!? Essa 

situação problema se ela for coletiva melhor ainda. Você (apontando o olhar para a acadêmica 

Maitê) tem uma situação problema, quando você colocar os vidros lá...você vai jogar um 

problema. E ai? Nosso problema é! Tem a mesma quantidade? E eles vão mostrar isso 

coletivamente! Né!? 

2. Maitê: Depois... depois de estudar também, eu achei que o que os professores da faculdade 

fazem antes de explicar uma matéria nova, é muito vaga. Sabe? Por que o professor da escola 

pública ele já tem o que ele vai fazer ali. Então ele começa sempre, teoria: explicações, 

explicações... Equação: explicações... explicações... faz um exemplo e fica naquilo! Se você 

não entendeu ele, no que ele escreveu da forma matemática, que se você ainda não tiver 

experiência, igual muitas das coisas que a gente veio a entender agora, de coisa do ensino médio 

e do fundamental, acho que foi mais por falta dele parar de pegar um pouco do livro e pegar 

um pouco do que ele quer passar mesmo. (F1) Que é o que eu falei pra você (pesquisador) que 

eu queria fazer no meu artigo. Um pouco da coisa mais simples. Por que as vezes, é a mesma 

coisa que está escrita, mas pela forma da vivência... por que a escola pública, ela é mais para 

pessoas que não tem uma base, um vocabulário bem legal. Eu falo isso por mim mesmo. Eu 

até hoje, estou agora na faculdade, pagando uma faculdade, mas eu não tenho um vocabulário 

legal, mas pelo início... entendeu? Então, uma coisa... eu... eu hoje eu leio, eu te pergunto, o 

que que isso significa? Por que eu não sei, e lá na sala de aula, como o aluno não tem essa 

intenção de “aprender” não é o que ele quer... Ele não vai perguntar! Ele não vai procurar! Ele 

só não vai entender, vai passar o exemplo e vai falar... “É assim que faz? Beleza!” 

3. Pesquisador: Ele vai só reproduzir! 

4. Maitê: Sim! 

5. Carlos: (F2) É por isso que o professor tem que levar em conta, sempre a situação 

socioeconômica da escola que a gente está. 

6. Maitê: Por que eu acho muita ignorância o professor falar que não interfere, isso ai não julga 

nada. Entendeu? Eu acho muito assim, ingênuo, sabe? 

[...] 

7. Pesquisador: É... então...muito exercício né!? Não se fala nada de processo histórico. Não 

fala nada de nada. É... o modelo que eu critico. Faça-reproduza, faça-reproduza, faça-

reproduza... sem ter nenhuma relação com nada. Mas não tem muito jeito, também, matemática 

é muito... 

8. Maitê: Mas é o que a gente falou, é explicar a teoria, explicar de verdade o que que é aquilo 

ali. Por que que a agente está fazendo aquilo ali. Bhaskara, por exemplo, eu vim aprender o 

que era Bhaskara, aqui na faculdade. 

9. Pesquisador: entender o que? O por que? 

10. Maitê: (F3) Potência, razão e proporção. O que, que eu te falei, quando eu fui falar de 

razão e proporção era um conteúdo que eu não entendia, por isso que eu fui... 

                                                           
19 Essa numeração diz respeito à quantidade de trechos transcritos em cada cena. 
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11. Pesquisador: por isso que você quis!? 

12. Maitê: Por isso que eu quis, eu mesmo não aprendi. Gente! Assim, muitas das coisas eu 

ainda tenho dúvidas ainda. Bruno isso aqui é? Igual aquele dia que você trouxe o jogo, você 

falou A00 como que eu faço? Eu não sei raciocinar... tem muita coisa que eu pego que eu falo 

assim: “gente, será se isso é? Não é razão e proporção?” (risos) 

13. Carlos: é igual produtos notáveis, eu vim aprender o que era produtos notáveis aqui na 

faculdade. Não tinha visto uma vírgula de produtos notáveis... Nem essa palavra ‘produtos 

notáveis’... (risos) 

 

Considerando as ações de escolhas e tomada de decisões dos conteúdos escolares 

por professores de matemática ao organizarem o ensino, destacamos Belmar e Perrelli 

(2013), ao afirmarem que tais ações podem ser sustentadas nas condições objetivas, na 

organização escolar e nos aspectos pedagógicos. Tais elementos podem determinar os 

conteúdos propostos na organização do ensino por meio do planejamento. Embasados na 

THC, acreditamos que os conteúdos fazem parte da estrutura da Atividade Pedagógica, 

sendo elemento importante que compões  

 

Os conhecimentos a serem aprendidos pelos estudantes estão relacionados aos 

processos de sua atividade e no cumprimento dos sistemas de ações que envolvem 

essa atividade. Então, a aprendizagem dos alunos depende da estrutura de sua 

atividade cognoscitiva que, por sua vez, está determinada pelos métodos de ensino 

e seus conteúdos (MELLO; CAMPOS, 2013, p. 275). 

 

Nesta cena, trazemos algumas sinalizações de possíveis motivos que sustentaram a 

decisão por determinado conteúdo matemático para o desenvolvimento de uma situação de 

ensino pela estudante Maitê ao qual destacamos o flash: “[...] Que é o que eu falei pra você 

(pesquisador) que eu queria fazer no meu artigo. Um pouco da coisa mais simples. Por que 

as vezes, é a mesma coisa que está escrita, mas pela forma da vivência... por que a escola 

pública, ela é mais para pessoas que não tem uma base, um vocabulário bem legal.” (Flash1, 

Episódio2, Cena3, Maitê). O flash denota que a licencianda prioriza oportunizar um ensino 

que realmente dialogue com a realidade dos estudantes, demonstrando uma preocupação 

com a linguagem a ser utilizada com o conteúdo matemático, a fim de que este seja 

compreensível pelos estudantes, pois, “[...] a linguagem constitui o material básico de que 

dispõe o homem para planear a sua actividade, e que isso se manifesta a capacidade ou 

função da linguagem como instrumento do pensar” (LEONTIEV, 1984, p. 57, grifo do 

autor).  



157 

 

Quando afirma não querer se utilizar de uma linguagem rebuscada, mas contextual 

à realidade dos estudantes de uma turma de EJA20, destacamos a relevância do seu uso 

acessível para determinado público, assim como defendem Magina, Santos e Merlini (2010). 

Dando continuidade à problemática em questão sua preocupação, apresentamos mais um 

flash que a corrobora: “É por isso que o professor tem que levar em conta, sempre a situação 

socioeconômica da escola que a gente está” (Flash2, Episódio2, Cena3, Carlos). Maitê 

caracteriza os seus motivos em escolher adequar a linguagem matemática e considerar a 

situação e o contexto aonde o professor ministrará a sua aula, levando em consideração a 

realidade objetiva dos seus alunos. Logo, há uma “[...] lógica dialética que também analisa 

o pensamento que se reflete na linguagem. [...] se preocupando com o conteúdo mental 

expresso na forma linguística, [...] dando atenção especial à relação desse conteúdo mental 

com a realidade objetiva” (KOPNIN, 1978, p. 85). 

Continuando o diálogo da cena, destacamos o flash: “Maitê: Potência, razão e 

proporção. O que, que eu te falei, quando eu fui falar de razão e proporção era um conteúdo 

que eu não entendia, por isso que eu fui... Pesquisador: por isso que você quis!? Maitê: Por 

isso que eu quis, eu mesmo não aprendi.” (Flash3, Episódio2, Cena3, Maitê).  A licencianda 

demonstra efetivamente a escolha do conteúdo matemático para o desenvolvimento das 

atividades relativas ao trabalho de conclusão de curso, ressaltando um conteúdo relacionado 

à álgebra e explicitando o motivo que levou a sua escolha, por ela não ter compreendido bem 

quando estudou na educação básica, assim, justificando o pensamento de que seus futuros 

estudantes tivessem a possibilidade de apropriar dos conceitos envolvidos neste conteúdo e 

não passasse pelo que ela passou. 

O motivo que justifica e sustenta a escolha do conteúdo remete ao processo de 

experiência na educação básica, sobretudo aos sentidos atribuídos nos momentos que não 

oportunizaram uma efetiva aprendizagem, sobressaindo a sua relação afetiva com o 

conteúdo e momentos vivenciados que agora se traduzem por meio de um ensino que utiliza 

uma linguagem matemática acessível aos estudantes da EAJA.  

 

 

Episódio II. Cena IV – A escolha do conteúdo por Carlos para o desenvolvimento da 

experiência na escola campo 

                                                           
20 Ou EAJA, que é o termo mais correto para a turma onde a estudante ministrou sua situação de ensino. 
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Cenário: Transcrição do primeiro momento de orientação com foco na escolha do conteúdo 

matemático de Carlos para o desenvolvimento da produção de dados na escola campo. 

1. Pesquisador: o sentido é aquilo que eu acho das coisas. Aquilo que eu internalizei das coisas 

é o sentido pessoal! E o significado social é assim... Por exemplo área! O que, que é área? 

2. Maitê: é o onde a gente tá! Eu imaginei assim, a primeira vez que eu ouvi área: o que eu tô 

aqui (olhando para o chão da sala). 

3. Pesquisador: mas o que, que é área? Área é uma medida de... que? De comprimento? 

4. Maitê: espaço! 

5. Pesquisador: Uma medida de espaço. Mas não é qualquer espaço...Ela não é um espaço 

volumétrico? É? 

6. Maitê: Não! 

7. Carlos: Não! 

8. Pesquisador: ela é uma medida de...? 

9. Maitê: centímetros... 

10. Carlos: Plano? 

11. Pesquisador: pois é mas como é que chama o plano? Uma medida de superfície. Concorda? 

A área é uma medida de superfície! O metro é uma medida de comprimento. O volume é uma 

medida de capacidade. Concorda? 

12. Maitê: Sim. 

13. Pesquisador: mas como...? Eu sei que a área é isso. É a superfície. Né? Mas como é que 

eu calculo área? O que eu preciso para calcular área? O nexo conceitual da área é esse... o que 

eu preciso para calcular área? 

14. Maitê: altura vezes... 

15. Pesquisador: Vocês vão me responder agora. (nesse momento o pesquisador levanta e vai 

até o quadro, desenhando no quadro um espaço que está pavimentado com algumas formas que 

representam cerâmicas que revestem um determinado plano). Isso é uma cerâmica (apontando 

para o desenho no quadro)? Certo? Duas cerâmicas (realizando o desenho e mostrando a 

segunda cerâmica). Três cerâmicas... O que eu preciso pra calcular área? 

16. Carlos: de uma... 

17. Maitê: largura vezes comprimento? 

18. Pesquisador: então, mas isso é o que? Eu preciso de um...? 

19. Maitê: objeto? 

20. Pesquisador: um objeto, que na verdade é uma unidade, vocês concordam? Uma unidade 

de medida. Qual é a unidade de medida mais famosa de área? 

21. Maitê: metro quadrado. 

22. Pesquisador: (F1) ou centímetro quadrado, ou alguma coisa ao quadrado. Mas eu 

poderia, por exemplo usar um hexágono. Não poderia? Para medir área eu preciso de uma 

unidade de medida. Né? 

23. Maitê: É! Isso ai é um negócio pra você fazer Carlos! 

 

Consideramos relevante ao planejamento de uma situação de ensino o objeto do 

conhecimento, ou seja, o conteúdo como elemento capaz de oportunizar o desenvolvimento. 

Assim como apresenta Davidov (1988), “[...] o ensino realiza seu papel principal no 

desenvolvimento dos sujeitos, antes de tudo, por meio do conteúdo do conhecimento a ser 

apropriado” (p.172). Desse modo, confrontamos os conteúdos descritos em listas nos 

documentos curriculares que orientam o processo de ensino, na perspectiva de superação 

dessa condição de ordenação por acreditar que os conteúdos oportunizam as formas de 

generalização e abstração dos conceitos, determinando que, “[...] O conteúdo é importante 
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não como fatos a serem memorizados [...] mas porque sem ele os estudantes não podem 

adquirir conceitos” (YOUNG, 2011, p. 614).  

Na cena aqui descrita, mostramos a relevância de toda a discussão sobre o conteúdo 

matemático, sobretudo, o conceito de área, atentamo-nos ao flash: “Pesquisador: ou 

centímetro quadrado, ou alguma coisa ao quadrado. Mas eu poderia, por exemplo usar um 

hexágono. Não poderia? Para medir área eu preciso de uma unidade de medida. Né? Maitê: 

É! Isso ai é um negócio pra você fazer Carlos!” (Flash1, Episódio2, Cena4, Maitê). 

Demonstramos, por meio dos diálogos, na intervenção de Maitê em que Carlos decide pelo 

conteúdo matemático de área para a realização da situação de ensino na escola campo, 

demonstrando a relevância do processo de escolhas tomado na coletividade por meio dos 

diálogos e exposição de ideias propostas. Tais discussões vão ao encontro do que Parmigiani 

(2012) assevera acerca de um grupo coletivo as decisões podem ser tomadas por 

determinados líderes que imprimem um fator de relevância entre os participantes e que acaba 

pelo assentimento de determinadas pessoas do grupo. Nesta cena, percebemos exatamente 

isso, a escolha de um diante a fala de outro. Percebemos o momento de decisão do 

licenciando pelo convencimento de Maitê, destacando a forma como iria proceder o cálculo 

de área por meio de uma unidade de medida 

Os motivos que sustentaram a escolha do conteúdo pelo estudante Carlos – que após 

o momento de orientação decidiu em seu momento de reflexão – está subjugada as vivências 

e experiências coletivas que, por meio do diálogo, foi convencido a trabalhar o conteúdo 

com seus estudantes na escola-campo, ressaltando a qualidade da escolha por ela se dar de 

modo coletivo no processo de decisão. Concordamos com Contreras (2012) sobre a tomada 

de decisão coletiva no campo da educação, por ela ser diversa, pois, quando tomada de forma 

autônoma, de forma individual, tende a recair na unilateralidade, conforme esclarece que 

“[...] deixar para a exclusiva decisão profissional, justificada em sua necessária autonomia, 

as decisões educativas, é resolver de modo unilateral o que é plural.” (CONTRERAS, 2012, 

p. 145). Mesmo após decidir por esse conteúdo para desenvolvimento da aula na escola 

campo, Carlos acabou verificando, inclusive, na BNCC, se este conteúdo contemplava a 

turma de 9º ano na qual desenvolveu a situação de ensino.  

Em síntese, é possível perceber uma contradição entre as últimas cenas propostas, 

enfatizando a forma como os sujeitos estão entendendo o planejamento na organização do 

ensino, pois, nas duas primeiras cenas, os estudantes demonstram que não há escolhas 

referentes aos conteúdos devido à inflexibilidade da BNCC, considerando-a como um 
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documento orientador/regulador, mas, nestas duas últimas cenas (demonstradas até o 

momento), os estudantes têm a possibilidade de escolha de conteúdo, já que, para o 

desenvolvimento da situação de ensino, foi-lhes dado a liberdade de escolha dos conteúdos. 

Mesmo tendo a possibilidade de liberdade de escolha, os estudantes conferiram na BNCC – 

conforme apresenta o diário e campo do pesquisador – se tais conteúdos estavam presentes 

naquele ano escolar onde decidiram desenvolver a situação de ensino.  

Assim, para a escolha do conteúdo, apesar de estar livre e aberta, os licenciandos 

tiveram-nas de forma limitada, pois dentro das possibilidades de conteúdo para o 

desenvolvimento do ensino de matemática, eles observaram se este conteúdo estava presente 

no ano escolar escolhido para a situação de ensino. As escolhas pelos conteúdos de fato 

aconteceram, mas de forma limitada dentro das possibilidades em que estavam 

condicionados. 

 

Episódio II. Cena V – O objetivo proposto por Maitê para o desenvolvimento da situação 

de ensino 

Cenário: Recortes21 do trabalho de conclusão de curso de Maitê sobre o objetivo propostos para a 

situação de ensino. 

            A pesquisa propõe o objetivo de (F1) investigar como os estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), se estes conseguiam apropriar-se dos conceitos sobre razão e proporção 

oportunizados por meio de uma Situação Desencadeadora da Aprendizagem (DAS) em uma 

perspectiva de organização de ensino pautado na histórico-cultural [...] (p. 1) 

             [...] 

Procurando (F2) desenvolver um processo histórico dos conceitos de razão e proporção, 

nota-se que as primeiras noções surgiram a partir das necessidades que as pessoas tinham em 

comparar, medir, mensurar, quantificar, referenciar, entre outras, determinadas situações. 

Entende-se por razão a relação e/ou comparação entre duas grandezas, em outras palavras, pode 

ser o quociente entre dois números ou duas grandezas. Assim, quando se divide uma grandeza por 

outra obtém-se uma comparação de tais números. 

O conceito de proporção necessita do conceito de razão, pois trata-se de uma igualdade 

entre duas ou mais razões, ou seja, é na relação entre partes (cada parte considerada como razão) 

que proporciona um equilíbrio estético e harmônico das proporções, mostrando-se cada grandeza 

relevante ao processo de proporcionalidade. (p. 2) 

 

Os objetivos que compõem a organização do ensino traduzem as expectativas do 

que se almeja com o planejamento, tanto do ponto de vista do trabalho do professor em sua 

atividade de ensino quanto as expectativas esperadas à atividade de estudo. 

                                                           
21 Colocamos em anexo o link que direcionam aos trabalhos de conclusão de curso dos dois licenciandos para 

acesso dos leitores que se interessarem. 
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No processo de escolhas e tomada de decisões, quanto a elaboração dos objetivos 

para determinada situação de ensino, consideramos como meio que direcionará outros 

elementos da organização do ensino, pois os conteúdos, objetivos e métodos se encontram 

em relação de interdependência (LIBÂNEO, 2013). Diante disso, os objetivos se 

caracterizam como o ponto inicial para pensar a organização do ensino, estando 

relacionados, “[...] representando as exigências da sociedade em relação à escola, ao ensino, 

aos alunos e, ao mesmo tempo, refletem as opções políticas e pedagógicas dos agentes 

educativos em face das contradições sociais existentes na sociedade” (LIBÂNEO, 2013, p. 

135). 

Consideramos o objetivo destacado no flash: “[...] investigar como os estudantes 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA), se estes conseguiam apropriar-se dos conceitos 

sobre razão e proporção oportunizados por meio de uma Situação Desencadeadora da 

Aprendizagem (SDA)22 em uma perspectiva de organização de ensino pautado na histórico-

cultural [...]” (Flash1, Episódio2, Cena5, Maitê). Percebemos que a acadêmica procura fazer 

uma investigação com os estudantes da EAJA de uma escola pública, procurando desvelar 

se eles conseguem apropriar dos conceitos de razão e proporção por meio de uma situação 

de ensino. Destacamos o objetivo de ensino, por ele elucidar um movimento capaz 

desencadear ações e operações que oportunizam a apropriação de conceitos de razão e 

proporção, pois tais “[...] objetivos contem a explicação pedagógica dos conteúdos” 

(LIBÂNEO, 2013, p. 139) ao considerar o como irá desenvolver o processo investigativo 

com os estudantes na apropriação dos conceitos.  

Destacamos a importância dos estudos incorporados aos momentos de orientações 

coletivas, com todas as discussões e intervenções realizadas por meio do diálogo que, a 

acadêmica demonstrou uma aprendizagem dos momentos formativos, considerando como 

relevante desenvolver uma pesquisa para o trabalho de conclusão de curso pautada na teoria 

histórico-cultural. Nessa perspectiva, possivelmente, os motivos de escolha desse objetivo 

estão relacionados ao seu processo formativo vivenciado durante a disciplina  Fundamentos 

Teóricos e Metodológicos do Ensino  e nos momentos de formativos de orientações coletivas 

os quais entendemos como “meio do outro que o sujeito pode desenvolver-se, que as funções 

                                                           
22 Mesmo utilizando o termo SDA, consideramos que o que a licencianda fez não se caracteriza como uma 

situação desencadeadora da aprendizagem, conforme conceituamos em momentos anteriores nesta tese, mas 

sim desenvolveu uma situação de ensino. 
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ainda não dominadas por ele poderão ser internalizadas e, que as formas coletivas precedem 

as individuais e constituem sua fonte de origem” (MOURA, 2011b, p. 19). 

Acompanhando a continuidade da Cena, destacamos: “[...] desenvolver um 

processo histórico dos conceitos de razão e proporção, nota-se que as primeiras noções 

surgiram a partir das necessidades que as pessoas tinham em comparar, medir, mensurar, 

quantificar, referenciar, entre outras, determinadas situações.”(Flash2, Episódio2, Cena5, 

Maitê). Percebemos uma preocupação com o objetivo da aula em si, que era produzir com 

os estudantes uma reflexão sobre o processo histórico das necessidades que a humanidade, 

ao longo de seu desenvolvimento, teve para produzir estes conceitos, dando aplicabilidade a 

eles e demonstrando uma preocupação com o olhar histórico de produção contínua da 

matemática, seguindo a perspectiva teórica de Moura (2011, 2016), Moretti (2007), entre 

outros. O objetivo da aula apresenta-se com uma motivação de continuidade dos estudos e 

uma preparação sistematizada e intencional para o desenvolvimento da situação de ensino 

na escola campo, pois segundo o diário de campo do pesquisador, a estudante realizou 

leituras de livros de história da matemática – Eves (2004), Boyer (1974). Karlson (1961) e 

um livro que conta a história dos pesos e medidas, em Silva (2004), para que a estudante 

realizasse um estudo histórico do processo para compreender as necessidades humanas da 

produção e desenvolvimento desse conhecimento – a fim de realizar a produção de sua SDA. 

Assim, a Cena V, do segundo episódio, mostra-nos a relevância dos estudos 

formativos durante a formação inicial na apropriação dos conhecimentos pedagógicos e 

específicos, a fim de organizar os objetivos de uma pesquisa acadêmica e também os 

objetivos de uma situação de ensino em si. Isso demonstra os possíveis motivos (entendido 

por nós como motivos geradores de sentido) que sustentaram que suas escolhas estavam 

pautadas nos momentos de vivência, experiência e estudos desenvolvidos no processo 

formativo (inicial), oportunizado pela sua relação de entendimento e tomada de consciência, 

quando foi atribuindo sentido ao que se estudava e incorporando a sua prática no fazer 

pedagógico que, possivelmente, será utilizado em sua prática futura no exercício da atividade 

de ensino. 

 

 

 

 



163 

 

Episódio II. Cena VI – O objetivo proposto por Carlos para o desenvolvimento da situação 

de ensino 

Cenário: Recortes do trabalho de conclusão de curso de Carlos sobre o objetivo propostos para a 

situação de ensino. 

[...] destaca-se como problema de pesquisa: quais ações dos estudantes do nono ano 

sinalizam a apropriação do conceito de área por meio de uma história virtual que tem como 

premissa uma situação problema em um contexto social? Na intenção de solucionar o problema 

de pesquisa, lança-se o objetivo de (F1) analisar as ações dos estudantes do nono ano que 

sinalizam a apropriação do conceito de área por meio de uma história virtual que tem como 

premissa uma situação problema em um contexto social. (p. 2) 

[...] 

A proposta de pesquisar os sinais de apropriação dos conceitos de área com estudantes 

do nono ano do ensino fundamental, é relevante visto que (F2) mesmo sendo um conteúdo 

especificado na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, para os estudantes do oitavo ano do 

ensino fundamental, é nítido que eram conceitos que ainda não estavam bem fundamentados [...] 

(p. 7) 

 

Ao considerar os objetivos, conteúdos e métodos inter-relacionados, 

contextualizamos a cena que, trazendo o que entendemos por história virtual do conceito. 

“[...] uma situação-problema que poderia ser vivida pela humanidade em algum momento. 

Por isso, ela é virtual: é como se fosse a situação real” (MOURA; LANNER DE MOURA, 

1998, p. 14). Destacando o objetivo: “[...] analisar as ações dos estudantes do nono ano que 

sinalizam a apropriação do conceito de área por meio de uma história virtual que tem como 

premissa uma situação problema em um contexto social.” (Flash1, Episódio2, Cena6, 

Carlos). Ele apresenta o objetivo de analisar as ações dos estudantes na apropriação dos 

conceitos de área por meio de uma história virtual do conceito, conforme propõe 

metodologicamente Moura e Lanner de Moura (1998), como recurso capaz de desencadear 

a aprendizagem. Além disso, destaca a utilização de uma situação problema, caracterizado 

por MORETTI (2007, p. 106), como “[...] um recurso didático que tem por objetivo colocar 

o sujeito que aprende diante da necessidade do conceito a ser ensinado.”. Carlos descreve, 

ainda, a utilização da história virtual em um contexto social de seus estudantes – participes 

de uma escola quilombola da cidade de Aparecida de Goiânia – tendo, possivelmente, em 

seus motivos, a preocupação de oportunizar aos estudantes um ensino de matemática 

contextual e que dialogue com a realidade objetiva dos estudantes. 

Na continuidade, temos um flash que denota sua preocupação em se orientar pelos 

documentos: “[...] mesmo sendo um conteúdo especificado na Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, para os estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, é nítido que 

eram conceitos que ainda não estavam bem fundamentados [...]” (Flash2, Episódio2, 
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Cena6, Carlos)., demonstrando a preocupação em se orientar nos documentos oficiais os 

conteúdos desenvolvidos, mesmo afirmando que o conceito de área já era para estar 

incorporado aos conhecimentos dos estudantes do nono ano, já que a base previa este 

conteúdo desde o oitavo ano (inclusive em momentos anteriores) dos conceitos 

desenvolvidos, agora, no nono ano. A preocupação do licenciando com o conteúdo ainda 

não incorporado às aprendizagens dos estudantes conflui com a perspectiva de que, o “[...] 

ensino dos conteúdos deve ser visto como a ação recíproca entre a matéria, o ensino e o 

estudos dos alunos” (LIBÂNEO, 2013, p. 141).   

Em síntese das Cenas, evidenciadas neste episódio II, destacamos as escolhas pelos 

conteúdos, objetivos e habilidades descritas pelos sujeitos num rol de possibilidades 

limitadas, sobretudo ao que concerne aos conteúdos escolares. Mesmo sendo escolhas que 

estão condicionadas e se mostram de forma limitada, podemos fazer a ressalva que – 

independente do conteúdo a qualidade do ensino está em como será trabalhado tais 

conteúdos, inferindo-lhes os objetivos que se deseja atingir com tais conteúdos, as 

habilidades propostas – os recursos que serão utilizados no desenvolvimento metodológico 

do ensino e os processos avaliativos envolvidos na organização são importantes, 

acrescentando que “[...] ao professor cabe a responsabilidade de organizar o ensino de tais 

conteúdos, ou seja, estruturar atividades em que as ações previstas permitam aos sujeitos 

estabelecerem relações entre si” (DIAS; SOUZA, 2017, p. 197).  

Assim, ainda que apresentando de forma limitada a escolha dos conteúdos, 

destacamos dois motivos (sentidos atribuídos) pelos quais os estudantes selecionaram os 

conteúdos: para Maitê, a escolha dos conteúdos se deu por meio de suas vivências e 

experiencias na Educação Básica, justificando a sua escolha pelos conteúdos de razão e 

proporção; já Carlos foi convencido dialogicamente por meio do trabalho coletivo durante 

as orientações sobre o trabalho com áreas e cálculo de áreas de figuras planas irregulares. 

Quanto às escolhas pelos objetivos e habilidades de ensino, destacamos as vivências 

e experiências dos acadêmicos na formação inicial, oportunizadas pelas aulas e momentos 

dialógicos que tiveram durante a formação. Ao mencionarem, nos objetivos, alguns termos, 

como história virtual do conceito, situações problemas, desenvolvimento de SDAs, tendo 

como premissa habilidades que promovessem o papel ativo do estudante no 

desenvolvimento de ações e operações para apropriação do conteúdo matemático, eles 

ressaltam a valorização das questões históricas envolvendo os conceitos e a criação de 

necessidades para os momentos de estudo. Concordamos, assim, que: 
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[...] os motivos e as ações da atividade de ensino, como planejamento e 

organização do ensino, estão direcionados à promoção da atividade de estudo do 

estudante. Tanto a organização do ensino como a seleção dos conteúdos e 

escolha dos métodos trazem em si concepções de base teórica que justificam a 

natureza do processo que será conduzido. (DIAS; SOUZA, 2017, p. 199, grifo 

nosso) 

 

A organização do ensino, sobretudo na escolha dos conteúdos, objetivos e 

habilidades, devem se inter-relacionar na perspectiva de atingir as potencialidades dos 

estudantes, pois todos esses elementos que compõem os aspectos do planejamento de ensino, 

se justificaram na eleição pelos acadêmicos das perspectivas de como entendem o conceito 

de aula, ensino e aprendizagem da matemática, baseado em suas concepções ideológicas, 

teóricas e de estudos que estavam sendo oportunizados em suas vivencias e experiências 

com os processos escolares e sobretudo aos relacionados à educação. 

 

Quadro 09 – Resumo dos principais tópicos do Episódio II 

Foco do episódio Processos de escolhas e tomada de decisão 

Conteúdo, objetivos e 

habilidades na 

organização do ensino  
o Organização e 

escolhas de conteúdo, 

objetivos e 

habilidades de ensino 

que oportunizassem a 

aprendizagem. 

Orientações – concepções ideológicas e teóricas sobre os 

documentos oficiais que determinam o currículo escolar, que, permitem 

uma limitação quanto as escolhas ou expansão delas; 

Vivências – vivências e experiências na formação inicial de 

professores da educação básica que justificam escolhas de determinados 

conteúdos, inclusive quando realizadas de modo coletivo por meio de 

diálogo (convencimento) de proposta para organizar conteúdos;  
Motivos – sentidos atribuídos a utilização de linguagem adequada para 

determinado público discente; objetivos parcialmente conexos com a 

THC nas propostas de objetivos que utilizem na história virtual do 

conceito, SDAs, situações problemas com contexto histórico à realidade 

objetiva dos alunos. 
Fonte: Produção do autor. 

 

 

6.3 Episódio III – Escolhas pelos recursos de ensino 

 

Neste terceiro episódio da Unidade de Análise, são demonstrados os motivos 

(sentidos) que sustentaram o processo de escolhas e tomada de decisão dos recursos de 

ensino pelos sujeitos de pesquisa. Para tal, teremos cinco cenas: as duas primeiras referentes 

a utilização de recursos de ensino que remetem à ludicidade e/ou recursos manipulativos, a 

terceira demonstrando os motivos pessoais para a escolha dos recursos de ensino que sejam 
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manipulativos, a quarta e quinta cenas são explicados os recursos que efetivamente foram 

utilizados na situação de ensino desenvolvida na escola campo. 

 

Episódio III. Cena I – O uso de recursos de ensino por Carlos 

Cenário: Registro escrito do estudante Carlos no momento de uma avaliação escrita, produzida ao 

longo da disciplina de fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de matemática – por meio 

de “prova” institucional sobre os recursos de ensino, sobretudo os materiais lúdicos e/ou 

manipulativos. 

 
Esses materiais (F1) estabelece um interesse de todos os alunos em praticar o que é muito bom e 

também os alunos podem ver a matemática acontecer o que simplifica o conhecimento e o 

processo de ensino-aprendizagem é muito mais eficaz do que apenas reprodução. 

 

Ao organizar o ensino de modo intencional, o professor traça objetivos diante dos 

conteúdos que, por sua vez exprimem os meios pelos quais se desenvolverão. Considerando 

tais meios, reconhecemos os recursos materiais capazes de oportunizar e viabilizar a 

aprendizagem dos estudantes, de antemão, caracterizamos que, por si só, não garantem e 

nem estabelecem os processos de ensino e aprendizagem, mas, por meio do trabalho 

intencional do professor ao orientar sobre e com os materiais para produção de 

conhecimento, o ensino poderá se desenvolver viabilizando a aprendizagem. Libâneo (2013) 

reconhece os meios de ensino como “[...] os meios e recursos materiais utilizados pelo 

professor e pelos alunos para a organização e condução metódica do processo de ensino e 

aprendizagem” (LIBÂNEO, 2013, p. 191). 

Nessa perspectiva, destacamos com o argumento de Carlos na defesa da utilização 

de recursos para ensinar matemática ao mencionar que estes podem: “estabelecer um 

interesse de todos os alunos[...] os alunos podem ver a matemática acontecer [...] é muito 

mais eficaz do que apenas reprodução” (Flash1, Episódio3, Cena1, Carlos). Notamos que 

os motivos atribuídos às escolhas por recursos no desenvolvimento de uma situação de 

ensino incorporam valores de que estes podem motivar os estudantes na perspectiva de gerar 
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interesses, percebendo de modo experimental. Ao considerar os estudantes no processo, 

assentimos que “[...] o trabalho docente é uma atividade que envolve convicções e opções 

sobre o destino do homem e da sociedade, e isso tem a ver diretamente com o nosso 

relacionamento com os alunos” (LIBÂNEO, 2013, p. 134). Outro fator de destaque, refere-

se ao final do flash quando coloca que tais recursos podem ser eficazes devido a 

possibilidade de oportunizar uma produção conhecimento superando a reprodução. 

Nesta perspectiva de conceber o material manipulativo para o ensino de 

matemática, destacamos a produção de conhecimento junto aos estudantes de forma 

empírica, que produz necessariamente o pensamento empírico, conforme expressado por 

Davydov (1982), na defesa que o ensino, na proposta desenvolvimental, deve superar o 

pensamento empírico para o desenvolvimento do pensamento teórico. No entanto, a frase 

argumentada ao final do flash nos dá indícios que a intenção não é somente colocar os 

estudantes em momentos com o conhecimento matemático, mas também superar as formas 

de reprodução de conteúdo para a própria produção, referindo-se aos processos mentais que 

os estudantes possam ter e, isso só é oportunizado pela superação do conhecimento empírico 

para o conhecimento teórico, capaz de produzir o pensamento teórico, na ascensão do 

abstrato ao concreto, conforme expresso por Davydov (1982). 

Consideramos, nesta Cena, que os motivos apresentados por Carlos, na relevância 

de utilizar recursos manipulativos de ensino para a aprendizagem matemática, está na 

oportunidade de os alunos poderem simular e vivenciar os conceitos por meio de materiais 

concretos. 

 

Episódio III. Cena II – O uso de recursos de ensino por Maitê 

Cenário: Registro escrito da estudante Maitê no momento de uma avaliação escrita - produzida 

ao longo da disciplina de fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de matemática 

– por meio de “prova” institucional sobre os recursos de ensino, sobretudo os materiais lúdicos 

e/ou manipulativos. 
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Os materiais são muito importantes, pois (F1) com eles além de explicar, o estudante pode: tocar, 

sentir e até comprovar o conteúdo explicado, os principais motivos são a facilidade de 

entendimento, o aproveitamento maior, a absorção e compreensão, fora estes fatores entre outros, 

o aluno interage e com essa interação ele passa a aprender o conteúdo e não somente o decorar. 

 

Ressaltando a intencionalidade do professor ao organizar o ensino, consideramos 

questões importantes sobre os recursos de ensino que o “uso inadequado ou pouco 

exploratório de qualquer material manipulável pouco ou nada contribuirá para a 

aprendizagem matemática. O problema não está na utilização desses materiais, mas na 

maneira como utilizá-los” (NACARATO, 2006, p. 6). Em consideração a utilização 

intencional  de recursos na organização do ensino de matemática, apresentamos: “[...] com 

eles além de explicar, o estudante pode: tocar, sentir e até comprovar o conteúdo explicado, 

os principais motivos são a facilidade de entendimento, o aproveitamento maior, a absorção 

e compreensão [...] o aluno interage e com essa interação ele passa a aprender o conteúdo 

e não somente o decorar.” (Flash1, Episódio3, Cena2, Maitê). No flash, os motivos e 

sentidos atribuídos pela estudante dos significados sociais da utilização de recursos 

manipulativos, podem oportunizar aos estudantes um caminho de entendimento dos 

conhecimentos matemáticos, permitindo-os fazer simulações manipulativas e experimentos 

por meio da interação dos objetos com suas ações mentais23. Aqui recaímos, mais uma vez, 

no reforçamento de que os recursos são capazes de produzir conhecimento empírico sobe a 

matemática, mas não garantem e efetividade do ensino, como amplamente defendido por 

Davydov (1982), que estes somente podem produzir conhecimentos empíricos, já que 

derivam da empiria, não realizando o salto qualitativo do processo de aprendizagem para o 

desenvolvimento do pensamento teórico. 

                                                           
23 As ações mentais são compreendidas conforme propõe Davydov (2019a) associados a reflexão, análise e 

planejamento, baseadas na inter-relação do pensamento teórico com a consciência.  
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Tanto nesta Cena, quanto a anterior, vemos uma defesa dos recursos no ensino de 

matemática como algo que pode contribuir ao processo de aprendizagem dos estudantes a 

qual fazemos a justificativa ao demonstrar que, na ementa da disciplina os acadêmicos 

haviam estudado sobre o Laboratório de Educação Matemática (LEM), na obra de Lorenzato 

(2012) – devido esta literatura estar como obrigatória da ementa da disciplina de 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de matemática – e, demonstra que, 

mesmo realizando discussões teóricas, críticas e demonstrando a relação entre pensamento 

empírico e pensamento teórico como superação e eficiência de apropriação de conceitos, os 

estudantes demarcaram como mais relevantes, eleger as considerações que Lorenzato (2012) 

oportuniza sobre os recursos de ensino no laboratório de matemática. 

O curioso dessas Cenas é que ao oportunizar os estudos de Lorenzato (2012) a outra 

perspectiva distinta à Teoria Histórico-Cultural, os sujeitos atribuíram à defesa dos recursos 

de ensino, demonstrando aproximações com Lorenzato (2012). O que é justificável, devido 

à atribuição de sentido naquele momento pelos estudantes sobre a relevância de tais recursos, 

pois tiveram maiores relações com uma perspectiva que se afasta da THC (em seus outros 

momentos formativos, inclusive), por suas relações de afeto, interesse e vivências já 

oportunizadas, pois ao longo de suas trajetórias acadêmicas, não tiverem a oportunidade, na 

grande maioria das vezes, de perceber a efetividade do movimento do abstrato ao concreto. 

 

Episódio III. Cena III – Os motivos pessoais para a escolha dos recursos a serem utilizados 

no desenvolvimento de uma situação de ensino. 

Cenário: Transcrições do segundo momento de orientação para produção do TCC sobre 

os recursos a serem utilizados 

1. Pesquisador: E ai Carlos, você leu lá e ai...? 

2. Carlos: Li, tive uma ideia! Por que o seguinte. Ele, ele lá, ele começa com o tangram.. é 

tangram né? 

3. Pesquisador: Hum! 

4. Carlos: (F1) Tangram, aquele que tem as figurinhas. E ai, ele dá uma... faz uma fala sobre 

a história, como o povo, o pessoal media, antigamente e tal. Depois ele entra na horta, e ele 

dá duas opções, por exemplo: de uma de fazer a horta real, que é inviável pra nós no caso, a 

outra ele fala de fazer em TNT. Eu pensei em usar uma madeira. Será que dá certo? 

5. Pesquisador: é por que ai não tem como dobrar... 

6. Carlos. É, eu pensei em pegar um pedaço de madeira, pode até ser quadrado. Só que nessa 

madeira eu pego e faço a horta, sei lá coloco uns pregos uns barbantes. 

7. Pesquisador: pode fazer o desenho também! 

8. Carlos: (F2) Ou posso fazer um desenho! Eu pensei em usar uns barbantes, uns pregos... E 

eu achei que ia ficar massa, só não sei se é viável, não sei se é perigoso, esses trem, não sei... 

9. Pesquisador: é nono que você vai fazer? 

10. Carlos: nono. 
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Ao considerar os recursos materiais, acreditamos que, estes não devem ser 

utilizados simplesmente para dinamizar o processo escolar, mas fazer seu uso consciente, de 

modo que dialogue com os conteúdos propostos e seja uma ferramenta que oportunize o 

desenvolvimento dos estudos.   

 

Os professores precisam dominar, com segurança, esses meios auxiliares de 

ensino, conhecendo-os e aprendendo a utilizá-los. O momento didático mais 

adequado de utilizá-los vai depender do trabalho docente prático, no qual se 

adquirirá o efeito traquejo na manipulação do material didático. (LIBÂNEO, 2013, 

p. 191) 

 

Destacamos, desse modo, os momentos de diálogo sobre a escolha dos recursos no 

flash: “[...] Tangram, aquele que tem as figurinhas. E ai, ele dá uma... faz uma fala sobre a 

história, como o povo, o pessoal media, antigamente e tal. Depois ele entra na horta, e ele 

dá duas opções, por exemplo: de uma de fazer a horta real, que é inviável pra nós no caso, 

a outra ele fala de fazer em TNT. Eu pensei em usar uma madeira. Será que dá certo?” 

(Flash1, Carlos) e “[...] Ou posso fazer um desenho! Eu pensei em usar uns barbantes, uns 

pregos... E eu achei que ia ficar massa, só não sei se é viável, não sei se é perigoso, esses 

trem, não sei...” (Flash2, Episódio3, Cena3, Carlos). Neste flash, destacamos a quantidade 

de recursos de ensino que são elencados pelo estudante quando ele está planejando a 

organização do ensino de matemática. O mais relevante aqui é que, mesmo fazendo 

sugestões de vários recursos, o estudante percebe que qualquer um destes pode fazer com o 

conhecimento matemático seja apropriado, demonstrando que são importantes, mas 

atribuindo sentido e significado de que eles atuam de maneira secundária e que, ao final, 

perceba que a utilização do recurso de ensino deve ser o mais viável à realidade dos 

estudantes. Estes, por sua vez, podem oportunizar observações e reflexões sobre suas ações 

mentais no que conhecemos como conhecimento teórico que poderá produzir o pensamento 

teórico. 

Percebemos, assim, um fator de mudança, na verdade de transformação do 

acadêmico quanto superação da utilização de recursos de ensino, pois, possivelmente, ao 

longo dos estudos sobre a THC, o estudante foi compreendendo e atribuindo sentidos a sua 

utilização como instrumentos capazes de contribuir ao processo de ensino-aprendizagem. 

Isso se nota, pois, na primeira Cena deste terceiro episódio, percebemos a defesa dos recursos 

de ensino em uma outra perspectiva que não a da THC. Nesta terceira Cena, demonstramos 

que a atribuição de sentido pessoal do estudante Carlos, ao final da disciplina, mostra uma 

superação e incorporação de novos sentidos para os recursos de ensino, sendo estes 
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relevantes por serem instrumentos importantes à aprendizagem, mas que não atuam de 

maneira primária, pois reconhece que o mais importante no desenvolvimento do ensino não 

são os recursos e sim as ações de pensamento que os estudantes podem estabelecer. 

 

Episódio III. Cena IV – A escolha dos recursos por Maitê para desenvolver a situação de 

ensino 

Cenário: Recorte do artigo (TCC) da estudante Maitê sobre os recursos utilizados no 

desenvolvimento da situação de ensino na escola campo. 

Ao iniciar a atividade, primeiramente os estudantes autorizaram a utilização dos dados 

coletados, por meio de assinatura do documento específico de autorização. Logo depois, foi 

realizado uma breve explicação sobre o conteúdo de Razão e Proporção, de uma maneira diferente, 

utilizando o processo histórico-cultural desse conteúdo, e fazendo ligações do que eles conheciam 

e procurando explicitar como surgiram estes conceitos, com foco nas necessidades humana de sua 

criação, Neste momento foi possível notar uma grande dificuldade, alguns dos estudantes não 

tinham o conhecimento do conteúdo, como foi oportunizada apenas 2 aulas, teve-se que explicar 

e concluir a proposta de ensino.  

(F1) Após explicar os conceitos de Razão e Proporção, e alguns exemplos, apresentamos 

o material manipulativo que havia sido preparado, sendo eles recipientes de formatos e tamanhos 

distintos, como mostra a imagem abaixo: 

Imagem 1 – Formatos e tamanhos utilizados.  

Fonte: produção dos autores. (p. 17) 

 

Os recursos de ensino, também conhecidos como recursos didáticos, ou ainda, 

materiais manipuláveis, como apontam Sá e Panossian (2022), carregam no cenário 

brasileiro um estereótipo de instrumento capaz de: a partir das manipulações objetais dos 

recursos manipuláveis, caracterizado por material ‘concreto’ conseguir produzir com os 

estudantes o pensamento abstrato, relacionado às abstrações teóricas de determinado 

conteúdo, sobretudo matemático. Em contrapartida dessa perspectiva sobre os recursos 
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manipulativos, Nacarato (2006) tece uma crítica a tais recursos, fazendo a defesa que estes 

não promovem tanto desenvolvimento de aprendizagem como muitos autores24 defendem. 

Na perspectiva de fomentar a problematização dos recursos didáticos, aos quais, 

neste trabalho, caracterizamos como recursos de ensino, Sá e Panossian (2022) desenvolvem 

algumas considerações do movimento que chamam de concreto-abstrato-concreto. Apoiados 

na perspectiva dialética de abstrato e concreto, os autores entendem que o movimento pode 

ocorrer por meio da atividade empírica, manipulativa do concreto sensível para as abstrações 

por meio do trabalho intencional do professor e retoma-se ao concreto (ganhando a 

característica de concreto pensado) num ciclo dialético de pensamento. Sobre esse 

movimento, destacam: 

 

A realidade objetiva se apresenta em sua materialidade com uma série de objetos 

e fenômenos. A partir destes e como um reflexo desta realidade, nossos processos 

de pensamento se desenvolvem e podemos expressar juízos, noções e conceitos, a 

partir de processos de abstração e generalização. Nesse processo, enquanto 

humanidade, geramos novos objetos e fenômenos, que se tornam também 

concretos em nosso pensamento e, assim, segue o processo de pensamento e 

conhecimento, neste movimento dialético de concreto sensível, abstrações, 

concreto pensado. (SÁ; PANOSSIAN, 2022, p. 89) 

 

Consideramos a relevância do movimento concreto-abstrato-concreto para 

compreendermos a utilização dos recursos de ensino pelos sujeitos de pesquisa nesta cena e 

posteriores dentro deste episódio, pois até aqui, os licenciandos falavam dos recursos 

fazendo a defesa teórica de suas contribuições ao processo de ensino e, a partir desta cena, 

fazem a defesa com a propriedade de terem utilizado tais recursos em uma situação 

desenvolvida por eles mesmos, a qual caracterizamos como um movimento de 

transformação de pensamento, ao perceberem o real funcionamento e utilização do recurso 

em uma situação prática. Assim, consideramos o flash: “[...] Após explicar os conceitos de 

Razão e Proporção, e alguns exemplos, apresentamos o material manipulativo que havia 

sido preparado, sendo eles recipientes de formatos e tamanhos distintos.” (Flash1, 

Episódio3, Cena4, Maitê). Percebemos, neste flash e na imagem destacada dentro da Cena, 

a utilização de recursos manipulativos produzidos para desenvolver ações de pensamento 

relacionadas aos conceitos de razão e proporção. Neste momento, apresentamos o recurso 

manipulativo de forma coletiva aos estudantes, para que estabeleçam as suas percepções 

                                                           
24 No trabalho de Sá e Panossian (2022) são elencados uma lista de autores que consideram o recurso 

manipulativo um relevante instrumento viabilizador dos processos de pensamento abstrato. 
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sobre, ou seja, o concreto sensível, ao qual destacamos na perspectiva da dialética 

materialista: 

 

A percepção é só o ponto de partida do conhecimento, este não pode terminar nela, 

já que ela só proporciona um conhecimento concreto, se bem difuso, quer dizer, 

um todo único, composto de partes e elementos heterogêneos. Na percepção não 

se descobre a essência do objeto, nem se põe de relevo as leis profundas que regem 

seu movimento. A imagem sensível reflete, de modo imediato, o objeto em seus 

aspectos essenciais e não essenciais. A qualidade mais valiosa da percepção 

sensível e concreta é sua evidência imediata (ROSENTAL; STRAKS, 1960, p. 

303, tradução nossa). 

 

Destacamos o papel criativo de Maitê ao transformar materiais que não eram 

pedagógicos na proposta de utilizá-los para que os estudantes pudessem se apropriar dos 

conceitos matemáticos, propondo a relação parte-todo com os elementos manipulativos no 

conceito de razão e, assim, avançando para as proporções. Após estudar sobre razão e 

proporção quanto ao desenvolvimento histórico desses conceitos, a estudante elaborou 

recursos capazes de demonstrar as relações de quantidade – no momento em que preenchiam 

esses recipientes – a relação da razão e da proporção aos seus estudantes da EAJA, 

estabelecendo a relação entre conhecimento pedagógico e conhecimento específico “[...] o 

conhecimento pedagógico está visceralmente ligado ao conhecimento disciplinar [...]” 

(LIBÂNEO, 2014, p. 12).  

Além de explicitar a unidade do conhecimento pedagógico e específico de 

matemática, a licencianda desenvolveu, por meio do recurso de ensino, um modo de ação 

docente intencional para viabilizar aos estudantes a produção de pensamento (considerado 

por nós como abstrações para o desenvolvimento dos desdobramentos do material 

manipulativo para a compreensão dos conceitos matemáticos aos quais estão impregnados). 

Assim, consideramos a compreensão abstrata do concreto sensível como:  

 

A abstração é um processo ordenado a um fim. O homem analisa o objeto com um 

determinado fim, ao destacar uma qualidade do objeto e prescindir de outra. Os 

fins do pensamento científico não são arbitrários nem puramente subjetivos, mas 

sim tem um conteúdo objetivo (ROSENTAL; STRAKS, 1960, p. 305, tradução 

nossa). 

 

Possivelmente, o recurso produzido pela licencianda, após passar pelo movimento, 

concreto-abstrato, retomará com um novo caráter de concreto pensado pelos estudantes por 

meio de suas orientações interventivas, quando nas ações de pensamento dos estudantes 

estiverem carregadas “[...] em si a experiência humana de conceitos e modos de ação [...]” 

(SÁ; PANOSSIAN, 2022, p. 89). Ainda sobre o processo de criatividade, destacamos os 

estudos desenvolvidos por Maitê e a possível relação que conseguiu estabelecer entre o 
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conhecimento pedagógico e o conhecimento específico de matemática para as suas decisões 

em utilizar tais recursos de forma criativa. “Por aqui se vê que o homem de espírito criador 

[...] tem de saber muitas coisas, tem que estudar constantemente, aumentando e renovando 

o cauldal de conhecimentos que lhe permitirão resolver qualquer problema no devido 

momento.” (LEONTIEV, 1984, p. 55). 

Os recursos de ensino criados por Maitê refletem as suas vivências e experiencias, 

sobretudo quando esta foi capaz de “[...] prover os indivíduos, metodologicamente, de 

formas de apropriação e criação de ferramentas simbólicas para o desenvolvimento pleno de 

suas potencialidades” (MOURA et al. 2016). Os motivos que sustentaram essa decisão por 

utilizar recursos específicos, estabelecem-se no fato de que o público que iria vivenciar a 

situação de ensino era, em sua grande maioria, adultos trabalhadores e a licencianda quis 

fazer a relação da razão e proporção em um contexto que dialogasse com o trabalho deles, 

exemplificando suas explicações com elementos utilizados no preparo de alimentos quanto 

sua utilização que, se estendia para as relações dos conceitos envolvidos no preparo de 

massas utilizadas na construção civil com o trabalho de seus estudantes que tinham emprego 

em obras. 

Destacamos que os recursos dialogam com a realidade objetiva de seus estudantes 

e demonstra que os motivos para a escolha desses recursos estão condicionados aos seus 

estudos teóricos sobre o conhecimento especifico e na forma em contextualizar o 

conhecimento matemático aos seus estudantes (conhecimento pedagógico), desenvolvendo 

um trabalho empírico com eles, mas possível de promover o movimento concreto sensível-

abstrato-concreto pensado (SÁ; PANOSSIAN, 2022). 

 

Episódio III. Cena V – A escolha dos recursos por Carlos para desenvolver a situação de 

ensino 

Cenário: Recorte do artigo (TCC) do estudante Carlos sobre os recursos utilizados no 

desenvolvimento da situação de ensino na escola campo. 

(F1) O experimento, em si, parte de uma história virtual, onde um prefeito de determinada 

comunidade deseja ceder um terreno, de formato irregular (Imagem I), para a construção de uma 

quadra poliesportiva, um centro de jogos online e um posto policial, para isto é necessário que se 

divida esse terreno em três partes exatamente iguais.  
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Imagem 1 – Esboço da figura a ser dividido em partes iguais. 

Fonte: produção dos autores. 

(F2) A história foi contada aos estudantes, mostrando o terreno e propondo que eles 

dividam igualmente em três partes, como acharem correto. Foi disponibilizado: régua, barbante, 

folhas com a imagem do terreno de forma ampliada e em folha avulsa para facilitar o manuseio. 

Permitiu-se o uso de qualquer outro recurso que os estudantes entenderem ser correto para fazer 

a divisão. A partir de seus questionamentos e proposições o pesquisador principal foi mediando o 

processo para que os estudantes conseguissem dividir o terreno de forma mais justa. Após algumas 

tentativas, e as possíveis conjecturas dos estudantes, foi disponibilizado um outro terreno (também 

em folha avulsa) e um novo questionamento: como eles dividiriam se o terreno fosse da forma 

mostrada a seguir, na Imagem II: 

 
Imagem 2 – Esboço de uma figura em malha quadriculada. 

Fonte: produção dos autores. 

  O processo de mediação continuou, e, os estudantes tentavam chegar na ideia de que para 

dividir uma área devemos saber o valor total dessa mesma área, e que, para medir o tamanho de 

uma área qualquer, primeiro deve se ter um parâmetro, ou seja, existe uma figura que é a unidade 

padrão de área, e, que esperava-se que os estudantes pelo menos mencionassem que tal figura, 

existia como unidade padrão para cálculo de medidas de superfície que é o quadrado. (p. 7-8) 

 

Na perspectiva de desvelar o movimento do concreto sensível para as abstrações e, 

posteriormente, ao concreto pensado, oportunizado pelos recursos de ensino e viabilizados 

pelas intervenções intencionais do professor, evidenciamos o flash: “O experimento, em si, 

parte de uma história virtual, onde um prefeito de determinada comunidade deseja ceder 

um terreno, de formato irregular (Imagem I), para a construção de uma quadra 
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poliesportiva, um centro de jogos online e um posto policial, para isto é necessário que se 

divida esse terreno em três partes exatamente iguais.” (Flash1, Episódio3, Cena5, Carlos).  

Consideramos o momento do desenvolvimento da história virtual do conceito, conforme 

Moura e Lanner de Moura (1998) defendem. No flash e na imagem contida na Cena, 

destacamos a produção de uma história virtual em que o recurso de ensino foi materializado 

por meio de um desenho – em formato irregular – em folha de papel, destacando que o 

recurso tornou-se apenas um instrumento de mediação para as ações de pensamento dos 

estudantes. Estes, após ouvirem a história virtual, tinham que desenvolver ações a fim de 

dividir o terreno igualmente em três partes, demonstrando a percepção do concreto sensível 

partindo para as possíveis abstrações (ROSENTAL; STRAKS, 1960). 

Trazemos o flash: “A história foi contada aos estudantes, mostrando o terreno e 

propondo que eles dividam igualmente em três partes, como acharem correto. Foi 

disponibilizado: régua, barbante, folhas com a imagem do terreno de forma ampliada e em 

folha avulsa para facilitar o manuseio. Permitiu-se o uso de qualquer outro recurso que os 

estudantes entenderem ser correto para fazer a divisão” (Flash2, Episódio3, Cena5, Carlos). 

Percebemos uma quantidade variada de recursos que ficaram disponíveis aos estudantes para 

que eles próprios estabelecessem a melhor forma de colocar em ação suas ações de 

pensamento para estabelecer o meio mais eficiente de dividir o terreno irregular em partes 

iguais, podendo os estudantes utilizar-se de: régua, barbante e folhas com a imagem do 

terreno ampliada para facilitar o manuseio e as possíveis simulações com os recursos 

disponíveis, possibilitando, assim, a retomada ao concreto pensado (SÁ; PANOSSIAN, 

2022).  

A quantidade de recursos aqui não é relevante, pois eles eram apenas ferramentas 

para auxiliar as ações no momento de estudo para desenvolver as ações práticas suficientes 

para caracterizar o conceito de área com os estudantes, sabendo percebê-la em uma situação-

problema contextual. “[...] da ação prática surge a ação mental [...]. Se outrora o homem 

diante da necessidade de retirar objetos de um conjunto, realizou a ação por meio objetal, 

essa ação quando se torna mental prescinde do objeto, existi na forma de conceito” 

(ARAÚJO, 2013, p. 151). 

Os sujeitos colocam em evidência os momentos de dinamicidade, experimentação 

por simulação e manipulação do conhecimento matemático por meio de objetos, tornando a 

aula de matemática dinâmica e motivadora, tendo como substância a história da matemática 
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permeada pelos processos de produção de conceitos por meio das diversas necessidades 

humanas para conjecturar a sua evolução científica. 

Os recursos de ensino mostraram-se relevantes no processo de ensino e uma 

ferramenta importante para organizar a atividade de ensino, assim como apresentam Passos 

e Takahashi (2018) e produções de Ball (2008), que versam sobre o uso de materiais 

manipulativos no ensino de matemática nos anos iniciais. No entanto, nossa perspectiva de 

superação das situações objetais da dinamicidade da relação sujeito-objeto podem ser 

oportunizadas com base na THC, atribuindo-lhe o fator de humanização, que só pode ser 

obtido no movimento de estudo pelos processos de condução e ações intencionais da 

atividade de ensino: “[...] é na relação com os objetos do mundo, mediada pela relação com 

outros seres humanos, que a criança tem a possibilidade de se apropriar das obras humanas 

e humanizar-se” (MOURA, et al., 2016, p. 30). 

Ao longo da análise, tivemos evidências de que a transformação dos motivos – 

geradores de sentidos – dos sujeitos de pesquisa, ao entrarem em movimento de apropriação 

teórica, levam que eles percebam os recursos de ensino como instrumentos capazes de 

oportunizar o conhecimento matemático. Assim, valorizando o ensino no processo de 

humanização, já que a todo momento preocupavam com uma situação que criasse 

necessidades e motivos em seus estudantes para que estes se apropriassem do conhecimento 

matemática. Tal processo se mostra orientado pelo entendimento que “[...] o homem 

apreende a essência o objeto à medida que atua sobre ele e o modifica com seus instrumentos, 

sejam eles físicos ou teóricos” (KOPNIN, 1978, p. 36). 

 

Quadro 10 – Resumo dos principais tópicos do Episódio III 

Foco do episódio Processos de escolhas e tomada de decisão 

Recursos na organização 

do ensino  
o Utilização de 

recursos de ensino 

capazes de mediar o 

conhecimento 

matemático nas 

situações de ensino 

propostas. 

Orientações – concepções teórico-metodológicas e ideológicas sobre a 

organização do ensino de matemática pautado sobretudo em Lorenzato 

(2012) e em alguns estudos teóricos da THC; 

Vivências – contexto das experiencias durante as vivências no estágio 

supervisionado, fundamentando as escolhas dos recursos de acordo com a 

realidade objetiva de onde estavam inseridos;  
Motivos – sentidos atribuídos a superação da reprodução de uma 

aprendizagem ‘decorada’ para a produção do conhecimento, utilização de 

recursos manipulativos com a valorização da interação empírica sujeito-

objeto, utilização de recursos que dialogam com as capacidades de 

mediação na criação de símbolos e signos que podem gerar aprendizagens 

dos conhecimentos matemáticos, atribuição de novos sentidos, 

percebendo o processo de ensino pautado na humanização; 

contextualização dos recursos às necessidades dos estudantes.  
Fonte: produção do autor 
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6.4 Episódio IV – Tomada de decisão e escolhas no desenvolvimento da metodologia 

de ensino e da situação de ensino em si 

 

Neste episódio, descrevemos os possíveis motivos (sentidos) sinalizados pelos 

sujeitos da pesquisa para a escolha das propostas metodológicas do ensino, referindo-se a 

metodologia de ensino utilizada pelos acadêmicos nos momentos de planejamento, da tarefa 

que subsidiou o trabalho de conclusão de curso. 

O episódio é composto por cinco cenas, sendo a primeira referente ao momento de 

planejamento coletivo durante a orientação na efervescência das ideias sobre como 

desenvolver o ensino de matemática na escola campo; a segunda e terceira cenas remetem a 

um recorte da participação dos estudantes em distintos grupos em que foram organizados, 

para planejar, desenvolver e avaliar uma situação de ensino de matemática em um evento 

científico do Centro Universitário, e; por fim, a quarta e quinta cenas, demonstram um 

recorte do trabalho de conclusão de curso aonde descrevem a forma como desenvolveram o 

ensino de matemática, deixando implícitos os seus motivos de condução da situação de 

ensino. 

 

Episódio IV. Cena I - A escolha coletiva das estratégias e desenvolvimento da situação de 

ensino 

Cenário: A escolha do estudante Carlos desenvolvida na coletividade quanto as estratégias e 

desenvolvimento do ensino na ação de planejamento e formulação de ideias durante o segundo 

momento de orientação para produção do TCC 

1. Pesquisador: É, fala um pouquinho. 

2. Carlos: É... a atividade é uma atividade da horta, né? Eu vou propor pra gente fazer... fazer 

uma horta, né? Não do jeito que o texto fala, por que ele fala de uma horta real, né? (F1) Mas 

a gente vai fazer uma horta imaginária. Primeiro ele fala no texto, ele faz uma introdução de 

área, e trata da questão histórica. E eu preciso iniciar com isso? 

3. Pesquisador: Precisa! 

4. Carlos: tá. Vou iniciar com a questão histórica. 

5. Pesquisador: Assim, tomando o cuidado de não dar nenhuma resposta. Por que a resposta 

a gente quer que eles nos forneça. 

6. Carlos: Sim, até por que eles começam no tangram, que ai eles reconhecem as figuras 

usando o tangram e tal. Tá beleza. Aí eu vou propor, pensei em utilizar uma madeira, por que 

eu acho que fica melhor. 

7. Pesquisador: Pode usar um papel, você mesmo desenhar. 

8. Carlos: ou um papel. 

9. Pesquisador: fazer umas plantinhas, ou pegar da internet e modificar o formato delas. 

10. Carlos: e (F2) propor para dividir igualmente. É melhor usar três. 
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11. Pesquisador: É, por que dois é fácil né? 

12. Carlos: É melhor, por que dois é... (risos) Por que lá ele fala de três a sete. É melhor a 

gente usar só três né? 

13. Pesquisador: três, é! 

14. Carlos: (F3) Três é o ideal! Ai pedir que eles dividam igualmente. No processo eu vou 

orientando, por que vão surgir dúvidas, eles vão querer fazer de um jeito. E aí eu tenho que 

mediar, eu tenho que falar, olha assim será que isso dá certo? Deixar eles tentarem. 

15. Pesquisador: (fazendo sinal de concordância) 

16. Carlos: E quando eles acharem que deu certo, e ai falar: e ai deu certo? 

17. Pesquisador: Sim, por que o que, que nós queremos com essa atividade? Nós medimos 

área com uma unidade padrão, e a nossa unidade padrão oficial no sistema de medida é o 

metro quadrado, ou o centímetro quadrado... mas é um quadrado. Certo? Não é um círculo, 

não é um pentágono, não é um triângulo. É um quadrado. Né? Mas se eles chegarem nesse 

conceito, ótimo! Eles entenderam que área, é medida que mede superfície... 

18. Carlos: (F4) ou seja, pelo que eu entendi, ele precisa enxergar que ele precisa de um 

parâmetro. Ou seja, se na figura cabe quantas vezes? 

19. Pesquisador: Isso mesmo! 

20. Carlos: (F4) Isso é o fim. E a partir daí, eu tenho que explicar o metro quadrado, a 

questão... 

21. Pesquisador: então, no nono ano tem o conteúdo que chama cálculo aproximado de 

áreas, você vai ler sobre isso. Cálculo aproximado de áreas, por que eles pegam os 

quadrados... por exemplo, você pega uma malha quadriculada e ai você já leva pronto... mas 

eu te ajudo a montar também... 

22. Carlos: A malha? 

23. Pesquisador: É! E a mesma horta, do mesmo jeito, do mesmo tamanho, dentro de uma 

malha quadriculada. Por que o cálculo dessa área, se não me engano, é assim, você pega 

todos os pontos que estão completos, preenchidos, e todos os pontos que são só partes, e tem 

uma parte desse, uma parte desse, uma parte desse, soma os dois e faz média. Esse é o cálculo 

aproximado de área. Mas depois você só confere se e isso mesmo! 

24. Carlos: Eu imaginei que seria assim. 

25. Pesquisador: É, por que você tem que dar uma solução ao final pra eles. 

26. Carlos: Por que lá no texto ele fala, vai dar aproximadamente, por que não vai dar 

exatamente. 

27. Pesquisador: Isso. 

 

 

Entendemos a metodologia de ensino como os caminhos que o professor irá tomar 

para o desenvolvimento do ensino e consequentemente da aprendizagem dos estudantes, 

nesse sentido, consideramos que “A melhor metodologia de ensino, em qualquer disciplina, 

é aquela que ajuda os estudantes, todos os dias e em todas as aulas, a pensar teoricamente, 

ou seja, cientificamente, com os conteúdos e métodos da ciência ensinada” (LIBÂNEO, 

2008, p. 17). Nessa perspectiva, acreditamos que, por meio da metodologia de ensino o 

professor pode criar necessidades e motivos para o desenvolvimento de tarefas capazes de 

desenvolver o pensamento. 

Nesta cena, destacamos o modo como os licenciandos estavam pensando em 

organizar metodologicamente o ensino de matemática, apresentando como flash: “Mas a 
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gente vai fazer uma horta imaginária. Primeiro ele fala no texto, ele faz uma introdução de 

área, e trata da questão histórica.” (Flash1, Episódio4, Cena1, Carlos). Mostrando um 

possível meio de fazer a introdução da aula, por meio de uma história virtual do conceito, 

problematizadora de modo que a intenção após desenvolvimento da história virtual era: 

“propor para dividir igualmente. É melhor usar três” (Flash2, Episódio4, Cena1, Carlos). 

Percebemos uma preocupação em organizar intencionalmente uma história virtual 

convincente aos estudantes no sentido de gerar uma situação problematizadora capaz de 

colocá-los no movimento de desenvolver suas ações de forma coletiva, propícia à utilização 

metodológica da história virtual, pois esta pode demonstrar que “a criança precisa perceber 

o valor da produção de soluções coletivas de problemas, para que valorize o 

compartilhamento de saberes”. (MOURA; LANNER DE MOURA, 1998, p. 14). Nessa 

perspectiva, consideramos a coletividade como forma de resolução do problema “não tem o 

sentido de adaptação ao meio, mas de diálogo, de participação consciente, de possibilidade 

de intervenção” (SFORNI, 2003, p. 1), considerando os modos de condução da aula pelo 

professor no sentido de orientar adequadamente os mecanismos que os estudantes 

desenvolvem para chegar na solução do problema. 

Assim, deparamo-nos com o próximo flash: “Três é o ideal! Ai pedir que eles 

dividam igualmente. No processo eu vou orientando, por que vão surgir dúvidas, eles vão 

querer fazer de um jeito. E aí eu tenho que mediar, eu tenho que falar, olha assim será que 

isso dá certo? Deixar eles tentarem.” (Flash3, Episódio4, Cena1, Carlos). Neste momento, 

destacam o papel do professor em orientar o processo, colocando os estudantes no 

desenvolvimento de ações, de pensamento e objetais, para o desenvolvimento de operações 

que consolidem em formas de regulação (quando fariam as testagens para verificar se de fato 

o caminho em que estavam tomando de resolução era uma solução efetiva do problema). 

Nessa proposta metodológica, estão confluentes com a organização de um ensino que se 

aproxima, mesmo que timidamente, da perspectiva desenvolvimental, de modo a colocar os 

estudantes no movimento de atividade de estudo, conforme já descrevemos por meio das 

obras de Davydov (1982, 2017) e Elkonin (2017, 2019a, 2019b, 2019c). 

Destacamos o flash: “[...] ou seja, pelo que eu entendi, ele precisa enxergar que 

ele precisa de um parâmetro. Ou seja, se na figura cabe quantas vezes? [...] Isso é o fim. E 

a partir daí, eu tenho que explicar o metro quadrado, a questão...” (Flash4, Episódio4, 

Cena1, Carlos). Finalizando a proposta do planejamento de ensino, enquanto metodologia, 

sobre os procedimentos e ações que seriam desenvolvidas com os estudantes. 
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Demonstramos, assim, o momento em que possivelmente os estudantes chegariam ao 

conceito de área e o demonstraria por meio de explicações, exemplificando com a própria 

questão proposta dentro da história virtual do conceito. 

 

Entende-se que a partir de uma história virtual seja possível uma mediação 

pedagógica que envolve o conhecimento científico o qual o aluno possa se 

apropriar, uma vez que as histórias vêm carregadas de intencionalidade. Mas só 

isto não garante o bom aprendizado, o contexto da sala de aula na apropriação 

deste conhecimento, necessita ser “especial”, por isso a importância do aluno ouvir 

a história, pensar sobre a resolução do problema, socializar a resolução no ato 

coletivo da classe e representar novamente a sua solução em um momento 

posterior (ANDRADE; GRANDO, 2007) 

 

Assim, no flash4, consideramos os momentos de interação coletiva sobre a 

resolução do problema proposto pela história e, em seguida, a intenção do trabalho de 

orientação da socialização dos resultados esperados.  

Destacamos os motivos geradores de sentido pela organização de planejamento de 

Carlos, ressaltando uma metodologia de ensino capaz de produzir nos estudantes o 

desenvolvimento de ações necessárias para apropriação dos conceitos, com essa 

característica de escolha por esse tipo de metodologia, caracterizam-se os motivos de ser um 

professor orientador, que coloca os estudantes no movimento de estudo promovendo o 

movimento da percepção dos recursos de ensino (concreto sensível), para as ações de 

pensamento abstratas orientadas pelas intervenções intencionais do professor (abstrato) para 

o possível desenvolvimento do concreto pensado (SÁ; PANOSSIAN, 2022). 

 

Episódio IV. Cena II – Elaboração coletiva do desenvolvimento de uma situação de ensino 

a qual Maitê fazia parte 

Cenário: recorte da produção de um Banner25 durante a disciplina de “Fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino de matemática” para apresentação em evento científico da instituição 

(MOCCA) 

O ESTUDO DA RAZÃO E PROPORÇÃO POR MEIO DO JOGO 

Acadêmicos: Maitê, Breno e Jhon 

Introdução 

As primeiras noções de Razão e proporção surgiu a partir das necessidades que as pessoas tinham 

de comparar determinadas situações. Entende-se por Razão a comparação de duas grandezas, em 

outras palavras é o resultado obtido a partir da divisão entre dois números. Assim quando divididos 

um número pelo outro obtemos uma comparação. Já a Proporção é uma igualdade entre duas 

razões, ou seja, é a relação entre partes que proporciona um equilíbrio estético e harmônico. 

 A proporção possui uma propriedade que diz o seguinte: “em uma proporção, o produto 

dos extremos é igual ao produto dos meios” Essa propriedade pode ser colocada em prática na 

verificação da proporcionalidade, realizando uma operação denominada multiplicação cruzada, 

por exemplo 

                                                           
25 Os banners produzidos pelos licenciandos estão disponíveis na integra no anexo 5. 
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Fonte: http://educacao.globo.com/matematica/assunto/matematica-basica/razao-e-

proporcao.html Acesso em 18 maio 2019 

Metodologia 

(F1) Inicialmente explicar o conceito de Razão e Proporção, após a compreensão mostrar de 

maneiras simples como o conteúdo pode ser aplicado em atividades do cotidiano do estudante. 

Com isso o objetivo é conseguir a melhor interpretação do conceito para os estudantes, neste 

momento será apresentado um jogo. 

O objetivo do jogo é através de um circuito estimular o uso de procedimentos necessários para a 

solução de problemas com Razão e Proporção, com isto formular hipóteses sobre problemas 

matemáticos e demonstrar através de uma brincadeira onde o conteúdo pode ser aplicado. 

O jogo terá um circuito que para os jogadores avançar será feito um sorteio onde o jogador irá 

retirar uma pergunta referente a Razão e Proporção, caso o jogador acerte terá a oportunidade de 

jogar o dado e assim avançar o número de casas retiras nos dados, se caso o jogador errar a questão 

escolhida o mesmo perderá sua vez de jogar. 

 

A relação de interdependência entre os elementos do plano de aula, sobretudo aos 

objetivos, conteúdos e metodologia, é que vão indicar, em linhas gerais, como será 

desenvolvida a aula que, em seu desenvolvimento “[...] é o componente do plano de ensino 

que dará vida aos objetivos e conteúdo. Indica o que o professor e alunos farão no desenrolar 

de uma aula ou conjunto de aulas” (LIBÂNEO, 2013.p. 265). Diante disso, percebemos que 

o grupo de Maitê apresenta os conceitos matemáticos utilizados, referindo às explicações 

acerca do conteúdo de proporção. Metodologicamente o grupo toma a decisão por 

desenvolver o conteúdo matemático e, posteriormente, descreve-se o jogo enquanto recurso 

de ensino: “Inicialmente explicar o conceito de Razão e Proporção [...] conseguir a melhor 

interpretação do conceito para os estudantes, neste momento será apresentado um jogo [...] 

através de um circuito estimular o uso de procedimentos necessários para a solução de 

problemas com Razão e Proporção [...] demonstrar através de uma brincadeira onde o 

conteúdo pode ser aplicado.”(Flash1, Episódio4, Cena2, Coletivo com Maitê).  Neste flash 

percebemos as principais características do desenvolvimento da situação de ensino proposta 
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pelo grupo, demonstrando uma organização lógica de ações em seus acontecimentos, aonde 

destaca um modelo de ‘passo-a-passo’ que cumpre a função do desenvolvimento 

metodológico, que é “[...] articular objetivos e conteúdos com métodos e procedimentos de 

ensino que provoquem a atividade mental e prática dos alunos [...]” (LIBÂNEO, 2013, p. 

264).  

Posteriormente, ainda mencionam que, será apresentado um jogo por meio de um 

circuito, elencando o motivo de primeiro fazer uma explicação dos conceitos matemáticos 

envolvidos, seguido de um jogo como recurso para viabilizar o processo de aprendizagem. 

Desse modo, criou-se necessidades e motivos dos estudantes se envolverem na proposta, já 

que os acadêmicos descrevem um circuito para estimular a resolução de problemas, que 

contenham em seu conteúdo os conceitos matemáticos – como descreve os jogos como 

recurso de ensino de matemática em Silvestre (2016) – necessários para se trabalhar questões 

de razão e proporção. 

Os acadêmicos, ao produziram a situação de ensino, preocupavam-se em organizar 

uma metodologia de ensino capaz de colocar os estudantes em movimento de aprendizagem, 

dinamizando o processo. Consideramos que os reais motivos e sentidos atribuídos pelos 

acadêmicos estão atrelados à unidade entre o conhecimento específico e o conhecimento 

pedagógico, já que demonstram uma relação entre esses dois conhecimentos para 

organização da situação de ensino em forma de explicação acessível. Assim, ainda promover 

o jogo a fim de envolver, com os estudantes, elementos que contenham em seu conteúdo 

principal o conhecimento matemático que, por meio das ações de pensamento dos estudantes 

e mediação do professor, oportuniza a resolução de questões e situações problemas, bem 

como as condições necessárias ao movimento concreto-abstrato-concreto (SÁ; 

PANOSSIAN, 2022).  

 

Episódio IV. Cena III – Elaboração coletiva do desenvolvimento de uma situação de ensino 

a qual Carlos fazia parte 

Cenário: recorte da produção de um Banner durante a disciplina de “Fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino de matemática” para apresentação em evento científico da instituição 

(MOCCA) 

O ENSINO DOS CONCEITOS ALGÉBRICOS DE EQUIVALÊNCIA PARA 

ESTUDANTES DO SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMETAL 

 

Acadêmicos: Carlos, Marcelo e Paulus 

 

Introdução 
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Esta pesquisa vincula-se ao desenvolvimento da disciplina de Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino de Matemática, compondo pré-requisitos para sua avaliação, em 

desenvolver uma situação de ensino para estudantes do sexto ano do ensino fundamental segunda 

fase, quanto a apropriação dos conceitos algébricos relacionados ao princípio de equivalência. 

Apresenta-se como objetivo principal apropriar do conceito de equação por meio da 

experimentação com uso de materiais concretos manipulativos. 

(F1) O desenvolvimento dessa aula com a utilização de materiais concretos acontecerá de forma 

interativa com a participação e cooperação entre estudantes e professor.  

Busca-se a formação do conhecimento através de uma situação problema com a utilização da 

balança de dois pratos que possibilitem aos estudantes formar suas conclusões sobre as relações 

existentes numa equação de equivalência. 

 
FIGURA 1: Balança produzida pelos pesquisadores 

FONTE: Elaborado pelos autores 

Metodologia 

Para o desenvolvimento desta aula, utiliza-se de uma balança de dois pratos, para que os estudantes 

se apropriem através da experimentação do conceito de equação de 1º, como sendo uma sentença 

matemática onde temos uma igualdade entre os dois lados, e que envolve números desconhecidos 

representados por letras 

(F2) No primeiro momento será realizada uma introdução aos conceitos de equação de 1º com 

uma variável com utilização de pincel e lousa. 

 No segundo momento será realizada atividade interativa com a participação dos estudantes e 

com o uso dos materiais concretos (balança de dois pratos e pedaços de madeira com tamanhos 

e pesos variados). Busca-se a construção do significado da igualdade entre membros da equação, 

utilizando o conceito de comparação de objetos, comparação de pesos, e a transição da linguagem 

natural para a linguagem matemática através da retirada de objetos semelhantes de cada lado da 

balança para manter o equilíbrio, ate que não exista objetos igual nos dois lados e permita que seja 

feita uma equivalência com a finalidade de se encontrar o termo desconhecido. 

(F2) No terceiro momento será aplicado um desafio a turma para se avaliar se houve apropriação 

do conceito de equações de 1º grau. 
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FIGURA 2: Apresentação da organização do ensino de álgebra 

FONTE: Elaborado pelos autores 

 

Destacamos no início da situação de ensino: “O desenvolvimento dessa aula com a 

utilização de materiais concretos acontecerá de forma interativa com a participação e 

cooperação entre estudantes e professor.” (Flash1, Episódio4, Cena3, Coletivo com Carlos). 

A proposta metodológica do ensino se organizou com a participação e colaboração com 

todos os envolvidos, contando com a relevância de participação ativa e efetiva de todos os 

envolvidos, pois consideramos que a “[...] colaboração estabelece a realização de ações, que 

possibilitam o desenvolvimento dos sujeitos” (SILVA; CEDRO, 2022, p. 100). Notamos, 

também, a presença de um recurso manipulativo de ensino, confeccionado pelos integrantes 

do grupo – uma balança de dois pratos para estabelecer a relação entre as equações 

polinomiais de primeiro grau com uma variável com os conceitos de igualdade e 

equivalência de ambos os lados da igualdade. 

O grupo apresentou uma sequência de organização lógica de momentos que 

estruturam e determinam os procedimentos da situação de ensino: “No primeiro momento 

será realizada uma introdução aos conceitos de equação de 1º com uma variável com 

utilização de pincel e lousa. No segundo momento será realizada atividade interativa com 

a participação dos estudantes e com o uso dos materiais concretos.” Seguido de: “No 

terceiro momento será aplicado um desafio a turma para se avaliar se houve apropriação 

do conceito de equações de 1º grau.” (Flash2, Episódio4, Cena3, Coletivo com Carlos). 

Nestes flashes, percebemos uma sequência de ações desenvolvidas pelos estudantes para 
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atingir o objetivo de aprendizagem dos estudantes, demonstrando um momento explicativo, 

relacionado aos conhecimentos específicos da matemática, colocando em prática, os 

conhecimentos pedagógicos de como “ensinar”, seguido de momentos interativos com os 

materiais manipulativos. Buscou-se oportunizar com o experimento, a simulação, testagem 

e verificação pelos estudantes, que conhecemos como um conjunto de ações desenvolvidas 

que se tornam operações e ações de regulação e autorregulação por meio dos experimentos. 

Ao final, destacamos  um momento avaliativo da situação de ensino, na perspectiva de 

verificar se de fato os conhecimentos foram apropriados pelos estudantes que participaram 

da situação de ensino, no sentido que a aprendizagem seja: “[...] uma articulação de 

processos externos e internos, visando a internalização de signos culturais pelo indivíduo, o 

que gera uma qualidade auto reguladora às ações e ao comportamento dos indivíduos” 

(LIBÂNEO, 2004, p. 6). 

Destacamos os motivos e sentidos para a produção de uma metodologia de ensino 

que se caracteriza como oportunidade de interface entre teoria e objetos manipulativos em 

organizar um ensino de matemática capaz de oportunizar aos estudantes uma aprendizagem 

dinâmica – por meio de experimentos – e ao mesmo tempo contextual, já que lançariam um 

desafio para perceber se os estudantes obtiveram êxito à proposta. Acreditamos que o 

principal motivo de organizar sistematicamente uma situação de ensino desse modo, 

caracteriza-se na preocupação dos estudantes em tornar as aulas de matemática motivadora, 

estabelecendo relações diretas com a possibilidade de visualização do conhecimento 

cristalizado em situações objetais por meio dos recursos de ensino. 

 

Episódio IV. Cena IV – O desenvolvimento da situação de ensino por Maitê 

Cenário: Recorte do artigo (TCC) de Maitê quanto ao desenvolvimento metodológico da situação 

de ensino realizada na escola campo. 

(F1) Prosseguindo com o experimento, foi adicionada a mesma quantidade de água em 

três recipientes distintos. A primeira pergunta que foi feita para o início das participações dos 

estudantes foi: “dentro destes dois recipientes existe a mesma quantidade de água?”.  O intuito 

desta pergunta era que os estudantes trabalhassem coletivamente, e assim foi feito. Cada um tinha 

uma opinião e solicitou-se que levantassem a mão quem achava que tinha a mesma quantidade e 

depois quem não achava. Estes dados foram anotados no quadro, resultando em 18 estudantes que 

disseram que tinham a mesma quantidade e 3 disseram que não tinham. Solicitou que um deles 

explicasse o porque achava que não era a mesma quantidade, e isso fez com que eles discutissem 

coletivamente, o conhecimento foi discutido por eles mesmo, e por fim aqueles 3 que achavam o 

contrário foram convencidos pelos colegas e então a pesquisadora assentiu que sim, dentro dos 

recipientes havia a mesma quantidade. 

(F2) Em seguida, foram informados a quantidade que tinha dentro dos recipientes 400 

ml, e, então foi dado uma situação problema: “sabendo que a Razão está ligada a quantidade 

adicionada sobre um todo (ainda utilizando os 3 primeiros recipientes), utilizando a mesma 
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quantidade que já estava no recipiente, porém agora com óleo de soja, qual recipiente irá encher 

por completo? (na mesa os recipientes usados tinham as seguintes medidas no total de cada: 800 

ml, 700 ml e 1000 ml, no entanto os estudantes não tinham consciência disso). Isso fez com que 

eles tivessem dúvidas, e chegaram mais próximos para verificarem os recipientes, novamente eles 

verificaram, consultando uns aos outros, e acabaram por eliminar o de 700 ml, e ficaram entre os 

de 1000 ml e o de 800 ml, a maioria escolheu o de 1000 ml, e foi adicionado o óleo, mostrando 

que não era ele. Neste momento foi feita uma reflexão, e eles explicaram o motivo pelo qual 

acharam que seria aquele recipiente, os estudantes disseram que é por que ele afinava então 

imaginariam que seria ele, aproveitando que não tinha completado o recipiente, perguntei se eu 

adicionasse mais 400ml se caberia, todos disseram que não caberia, iria transbordar e estavam 

certos. Essa estratégia foi realizada para que eles percebessem que todos já possuíam a noção de 

Razão e Proporção, e continuamos dando exemplo no decorrer do uso do material manipulativo.  

Foi adicionado, então, os 400ml de óleo no recipiente que ficaria exatamente cheio, 

seguido pelo recipiente de 800ml, mostrando que tínhamos  
1

2
  e assim explicando de maneira que 

pudesse ser comprovada pela experiência o que havia sido exemplificado no início da aula. 

.26 

Imagem 2 – Estudantes curiosos com o resultado, quando adicionado o óleo.  

Fonte: produção dos autores. 

(F3) Seguindo dessas primeiras intervenções dialógicas, o experimento foi levado um 

recipiente idêntico ao que tínhamos enchido meio a meio com água e óleo, porém este recipiente 

foi preparado pela pesquisadora com temperos de cozinha e divido em 8 partes iguais, 

correspondendo ao espaço de 100 ml para cada tempero diferente. Foram utilizadas diversas cores 

para que os estudantes conseguissem perceber as 8 partes, e assim foi feita mais uma pergunta aos 

estudantes: “se conseguiram identificar semelhanças nos dois recipientes?”  Todos disseram que 

era o mesmo recipiente, no entanto alguns discordavam que teria a mesma quantidade de conteúdo 

em ambos. E assim, prosseguiu-se perguntado: “se são iguais por quais motivos os conteúdos 

internos foram divididos de maneiras diferentes?  Pode-se fazer isso com tudo?”.  Neste momento 

o proposito seria eles fazerem as relações que, se temos um todo e dividimos de maneira diferente, 

o resultante da quantidade do conteúdo não se altera e assim fazer a relação da proporcionalidade, 

para provar esta premissa, primeiramente foi-se escrito matematicamente e solicitado que eles 

utilizassem somente a metade do conteúdo dividido em 8, ficando assim 
4

8
   já sabendo que o 

recipiente anterior era 
1

2
 solicitei que os estudantes ajudassem a resolver a igualdade de frações 

(tratando-se de uma equivalência de frações), usamos o método de multiplicação cruzada, e o 

método que o resultado do produto do meio era igual ao produto dos extremos, em ambos o 

                                                           
26 Imagem com efeito ‘marcador’ para impossibilitar o reconhecimento dos envolvidos no processo de ensino. 
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resultado foi igual a 8, comprovando então a proporcionalidade usando a Razão como mostra a 

foto abaixo: 

 
Imagem 3 – Recipientes durante o experimento.  

Fonte: produção dos autores. 

(F4) Finalizando o momento com material manipulativo foi entregue uma tarefa impressa 

com 3 questões, objetivando que os estudantes pudessem descrever sobre a experiência 

apresentada, levando em consideração os conteúdos matemáticos e o que eles compreenderam 

sobre o conceito e suas aplicações, para com a vida, respeitando suas particularidades. 

            O propósito da aula foi demostrar de forma dialógica, exemplos de Razão e Proporção no 

cotidiano, tanto matemático como lógico (harmônico) e assim criar possíveis necessidades e 

motivos para que os estudantes tenham interesses pela matemática. (p. 17-20) 

 

Nesta cena, destacamos os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da situação de ensino: “Prosseguindo com o experimento, foi adicionada 

a mesma quantidade de água em três recipientes distintos. A primeira pergunta que foi feita 

para o início das participações dos estudantes foi: “dentro destes dois recipientes existe a 

mesma quantidade de água?”.  O intuito desta pergunta era que os estudantes trabalhassem 

coletivamente, e assim foi feito. Cada um tinha uma opinião e solicitou-se que levantassem 

a mão quem achava que tinha a mesma quantidade e depois quem não achava.” (Flash1, 

Episódio4, Cena4, Maitê). Percebemos uma metodologia de ensino ativa, que coloca os 

estudantes como protagonistas do processo de ensino, enfatizando a produção coletiva da 

aula e a interação entre os sujeitos. Tem-se, aqui, o professor com o papel de questionar, 

argumentar e colocar os estudantes no movimento de pensar soluções que resolva a questão 

proposta, conexos à perspectiva dos meios de ensino proposto por Libâneo (2013). 

Em continuidade, propõe: “Em seguida, foram informados a quantidade que tinha 

dentro dos recipientes 400 ml, e, então foi dado uma situação problema: “sabendo que a 
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Razão está ligada a quantidade adicionada sobre um todo (ainda utilizando os 3 primeiros 

recipientes), utilizando a mesma quantidade que já estava no recipiente, porém agora com 

óleo de soja, qual recipiente irá encher por completo?” (Flash2, Episódio4, Cena4, Maitê). 

Prossegue o desenvolvimento da aula por meio da interação, colocando, novamente, os 

estudantes no movimento de exercerem suas ações de pensamento para resolver o problema 

proposto, garantindo, ainda, a valorização do trabalho coletivo dos estudantes para 

compreensão do conhecimento de razão e proporção. “Impulsionados por motivos pessoais, 

os professores explicitam e negociam [...] sua intencionalidade educativa” (ARAÚJO; 

CAMARGO; TAVARES, 2002, p. 07). 

Demonstrando a interatividade de diálogos da aula e, consequentemente, das 

questões problematizadoras realizadas por meio dos recursos de ensino manipulativos, a 

acadêmica continua: “Seguindo dessas primeiras intervenções dialógicas, o experimento foi 

levado um recipiente idêntico ao que tínhamos enchido meio a meio com água e óleo, porém 

este recipiente foi preparado pela pesquisadora com temperos de cozinha e divido em 8 

partes iguais, correspondendo ao espaço de 100 ml para cada tempero diferente [...] e assim 

foi feita mais uma pergunta aos estudantes: se conseguiram identificar semelhanças nos 

dois recipientes?” (Flash3, Episódio4, Cena4, Maitê). Percebemos que, à medida que a aula 

vai avançando em seus procedimentos e ações, as questões problematizadoras vão se 

complexificando, aumentando as expectativas das possíveis respostas dos estudantes, pois 

“[...] a cada troca de significados nas ações educativas o sujeito muda de qualidade” 

(MOURA, 2000, p. 50). O flash demonstra uma interatividade coletiva da produção da aula, 

evidenciando o motivo maior de Maitê ao organizar a metodologia de ensino que valorize a 

produção coletiva por meio de recursos que atuavam de maneira secundária nos processos 

de pensamento que os estudantes realizavam para a resolução dos problemas propostos.  

Finalizando a Cena, destacamos o recorte de um possível momento de feedback da 

aula pelos estudantes, descrevendo, que: “Finalizando o momento com material 

manipulativo foi entregue uma tarefa impressa com 3 questões, objetivando que os 

estudantes pudessem descrever sobre a experiência apresentada, levando em consideração 

os conteúdos matemáticos e o que eles compreenderam sobre o conceito e suas aplicações, 

para com a vida, respeitando suas particularidades. O propósito da aula foi demostrar de 

forma dialógica, exemplos de Razão e Proporção no cotidiano, tanto matemático como 

lógico (harmônico) e assim criar possíveis necessidades e motivos para que os estudantes 

tenham interesses pela matemática.” (Flash4, Episódio4, Cena4, Maitê). Notamos nos 
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momentos finais da aula que Maitê desenvolve uma proposta por meio de uma tarefa 

impressa, em que os estudantes tinham que descrever os processos da aula e suas possíveis 

apropriações com o conhecimento matemático, destacando o seu valor contextual e utilitário 

na vida e no trabalho que os estudantes (trabalhadores) já desenvolviam em seus contextos. 

Consideramos relevante a forma como a licencianda finaliza, deixando claro que 

seu maior interesse era criar necessidades e motivos para que os estudantes tivessem 

condições de estudar matemática, por isso a utilização dos recursos manipulativos. Sua 

preocupação durante o desenvolvimento metodológico em considerar uma linguagem 

contextual e as suas proposições em tornar o ambiente de estudo de modo coletivo para a 

solução de problemas, estabelece ações relevantes sobre o que considera ser um bom ensino. 

“Através da representação do mundo, o indivíduo articula-se formando um quadro de ideias, 

valores, opiniões e atitudes que se organizam de forma a expressar as perspectivas para a 

ação no mundo representado” (LEITE, 2005, p. 40). 

Notamos que os motivos atribuídos por Maitê se confluem com o interesse de 

colocar os estudantes no movimento de estudo, seguindo uma proposta lógica de sequência 

em explicar, manipular e conjecturar questões dentro de um contexto que dialogasse com as 

expectativas sociais e objetivas dos estudantes para que tivessem a oportunidade de se 

envolver com os estudos criando possíveis interesses e motivos para aprender os conceitos. 

 

 

Episódio IV. Cena V – O desenvolvimento da situação de ensino por Carlos 

Cenário: Descrição realizada pelo estudante Carlos por meio de recorte do artigo (TCC) produzido 

ao desenvolver uma situação de ensino na escola campo. 

(F1) Algumas provocações foram realizadas, como por exemplo, questionamentos sobre como o 

piso da sala de aula foi feito, como foi calculado e como foi medido para que pudesse ser 

pavimentado. Logo após foi entregue aos estudantes uma tarefa que continha quatro perguntas 

objetivas e uma situação problema para que eles pudessem resolver, são elas: 

“Existe uma comunidade, em que o prefeito cedeu uma área, de formato irregular, para 

construção de um ambiente de lazer. Para isso é necessário que se divida a área em três partes 

iguais, onde será construído, um centro de jogos online, uma quadra poliesportiva e um posto 

policial.” 

1.Você seria capaz de dividir essa área em três partes exatamente iguais? Descreva como você 

faria e por que? 2.Se a área fosse no formato abaixo, como você dividiria? (Na tarefa original, 

encontra-se a imagem 2, após a pergunta 2). 3.Você conhece alguma unidade de medida capaz de 

expressar o tamanho de uma área? 4.Por exemplo, quando um pedreiro vai assentar cerâmica em 

um cômodo de uma residência, ou até mesmo, quando um pintor vai pintar uma parede como são 

realizadas as cobranças para esses serviços? 

5.Em determinada loja, cada metro quadrado de cerâmica custa R$ 30,00. É preciso revestir o 

piso da área abaixo com essa cerâmica. Sendo que a cada 10 metros lineares de rodapé gasta-se 1 

metro quadrado de cerâmica. Quanto será gasto para revestir esse piso? 
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Imagem 3 – Esboço representativo de uma situação problema. 

Fonte: produção dos autores. 

(F2) Após todos os estudantes terminarem a tarefa proposta, o pesquisador expôs a 

imagem do terreno, sobre uma malha quadriculada, onde era possível contar os quadradinhos da 

malha, e, descobrir exatamente, por meio de cálculos simples, quantos quadrados existiam e a 

partir daí fazer a divisão dessa área em três partes iguais. (p. 9-10, grifo do autor) 

 
Considerando, ainda, os meios de ensino, destacamos: “Algumas provocações 

foram realizadas, como por exemplo, questionamentos sobre como o piso da sala de aula 

foi feito, como foi calculado e como foi medido para que pudesse ser pavimentado. Logo 

após foi entregue aos estudantes uma tarefa que continha quatro perguntas objetivas e uma 

situação problema para que eles pudessem resolver.” (Flash1, Episódio4, Cena5, Carlos). 

Ao organizar metodologicamente o ensino de área com os estudantes, foram realizadas 

algumas explicações com a intenção de problematizar questões para que eles assumissem o 

papel de investigadores, promovendo perguntas sobre a situação proposta, dando-lhes 

orientações. Destacamos que se pretendia com sua organização de ensino desenvolver ações, 

operações e estratégias para desvelar “[...] por quais meios os alunos podem melhorar e 

potencializar sua aprendizagem. [...] saber o que e como fazer para estimular as capacidades 

investigadoras dos alunos, ajudando-os a desenvolver competências e habilidades mentais.” 

(LIBÂNEO, 2004, p. 6). 

Notamos que o recurso – tarefa impressa – atuou de maneira secundária, pois o 

maior interesse era reconhecer as ações de pensamento dos estudantes materializadas nas 

soluções das questões. Nos últimos momentos da cena, destacamos o flash: “Após todos os 

estudantes terminarem [...] expôs a imagem do terreno, sobre uma malha quadriculada, 

onde era possível contar os quadradinhos da malha, e, descobrir exatamente, por meio de 

cálculos simples, quantos quadrados existiam e a partir daí fazer a divisão dessa área em 

três partes iguais.” (Flash2, Episódio4, Cena5, Carlos). Ao final das questões 

problematizadoras, a apresentação de um recurso – área sobreposta em uma malha 
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quadriculada – em que os estudantes puderam perceber a utilização da unidade padrão para 

mensurar uma unidade de medida de superfície. A estratégia de desenvolvimento da aula em 

sua metodologia de ensino destaca que os motivos e sentidos atribuídos consistiam em 

promover uma aula que, colocasse os estudantes para pensar em estratégias de resolução de 

um problema por meio de uma história virtual, promovendo questionamentos que 

possibilitassem o pensamento e apresentando somente no final da aula a composição de uma 

malha quadriculada para compreensão da unidade padrão. 

Em síntese do episódio IV, destacamos o esforço dos sujeitos ao adotarem uma 

perspectiva de explicar com detalhes a sequência lógica das ações que foram desenvolvidas 

em suas metodologias, dando destaque para as estratégias que as compunham, fazendo em 

seus flashes uma superação da concepção de metodologia de ensino, conforme apresenta 

Stangherlim (2014). Quando percebem que ela só faz sentido se demonstrada a preocupação 

com o objetivo da atividade de ensino que é promover nos estudantes necessidades e motivos 

para estarem em atividade de estudo, considerando as formas de pensamento que serão 

oportunizadas. Consideramos, ainda, que: “[...] os métodos de ensino são as ações do 

professor pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos 

do trabalho docente em relação a um conteúdo específico [...] cujo resultado é a assimilação 

consciente dos conhecimentos” (LIBÂNEO, 2013, p. 152). 

O fator relevante nas cenas deste episódio é a organização das propostas 

metodológicas do ensino intencional, na perspectiva de atender as necessidades dos 

estudantes para o desenvolvimento do pensamento – por diversas vezes empírico e outras 

vezes tentando a superação para o teórico – por meio de: história virtual do conceito, jogo, 

e utilização de recursos manipulativos que dialogassem com a proposta de organização 

conexos aos conhecimentos matemáticos, fundamentando seus estudos, considerando a 

orientação do professor como fator importante. 

 

Do ponto de vista didático, quando o professor contribui com a formação desse 

tipo de atividade de estudo, pelo modo em que organiza as ações, pelos métodos 

que utiliza em cada um dos objetivos pretendidos no desenvolvimento de um dado 

conceito, a nosso ver, expressa a essência do conceitos de atividade de ensino, 

tendo em vista a apropriação de um determinado conceito pelos estudantes. Do 

ponto de vista formativo do professor, esse processo implica a tomada de 

consciência das ações que os estudantes precisam realizar, ele precisa saber como 

formá-las (FRANCO, 2015, 104, grifo da autora) 

 

Ao demonstrarem os meios de organizar o ensino, destacamos a evidência que as 

cenas nos mostram do papel do professor como orientador de todo o processo, colocando a 
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importância da formação dos sujeitos nesse processo, pois “[...] o professor desenvolve-se 

profissionalmente quando inserido no exercício da docência em interface com seu próprio 

trabalho, que tem como foco a função de ensinar, ou seja, mediar a formação humana por 

meio da atividade de ensino.” (DIAS; SOUZA, 2017, p. 202). 

Destarte, consideramos que todas as propostas relacionadas à metodologia de 

ensino evidenciadas nas cenas demonstram as concepções teórico-metodológicas (e 

ideológicas) que os sujeitos tinham sobre a atividade pedagógica.  

 

[...] A aula em si é perpassada por crenças e concepções que o professor elabora 

na relação social sobre o ensino e a sua prática, que fazem parte de um sistema 

educativo no qual existem, além de práticas educativas, também práticas 

concorrentes. Influenciam a organização da aula do professor: as políticas públicas 

educativas oficiais, os materiais didáticos disponíveis, a gestão da escola, entre 

outros. DIAS; SOUZA, 2017, p. 203) 

 

Assim, que os fatores que mais influenciaram os sujeitos no desenvolvimento das 

propostas metodológicas do ensino se basearam no tipo de estudante que se deseja formar, 

sobretudo levando-se em conta, a realidade objetiva contextual que ressaltavam “a escolha 

e organização dos métodos de ensino devem corresponder à necessária unidade objetivos-

conteúdos-métodos e formas de organização do ensino e as condições concretas das 

situações didáticas” (LIBÂNEO, 2013, p. 152). 

 

Quadro 11 – Resumo dos principais tópicos do Episódio IV 

Foco do episódio Processos de escolhas e tomada de decisão 

Metodologia de ensino  
o Escolhas e 

tomada de 

decisões na 

organização e 

desenvolvimento 

da metodologia 

de ensino de 

matemática 

Orientações – concepções teórico-metodológicas baseadas na percepção 

de um professor que deve desenvolver ações de mediação do conhecimento 

matemático com os estudantes; 

Vivências – vivências e experiencias na formação inicial de professores e 

anteriores a ela para sustentação de argumentos utilizados para justificar uma 

metodologia de ensino, que, utiliza-se de estrutura lógica de procedimentos 

descritivos para efetividade da aula, fazendo uso de tarefas de ensino como; 

história virtual, situações problemas, jogos e recursos manipulativos de 

ensino; além das produções coletivas de ideias durante o planejamento das 

metodologias de ensino que acabaram por qualificá-las; 
Motivos – sentidos atribuídos a metodologia de ensino capaz de: promover 

as zonas de desenvolvimento potencial dos estudantes; contextualização de 

ações e procedimentos da atividade de ensino que fossem ao encontro da 

realidade objetiva e contextual dos estudantes; organização intencional das 

ações docentes para o desenvolvimento de ações, operações, regulação, 

autorregulação e avaliação oportunizadas por meio de tarefas de estudo e 

situações problematizadoras, inclusive por meio de recursos manipulativos, 

ora considerando o pensamento empírico dos sujeitos e em outras ocasiões o 

pensamento em movimento, na possibilidade do movimento, concreto-

abstrato-concreto. 
Fonte: Produção do autor. 
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6.5 Episódio V – As escolhas desenvolvidas no momento da avaliação proposta para a 

situação de ensino; 

 

Neste episódio, evidenciamos os possíveis motivos que sustentaram as escolhas e 

tomadas de decisão desenvolvidas pelos acadêmicos quanto suas próprias análises e 

reflexões sobre as produções das situações de ensino, desenvolvidas tanto no evento 

científico do MOCCA quanto nos experimentos da pesquisa em que cristalizaram seus 

trabalhos de conclusão de curso. Composto por quatro cenas, sendo as duas primeiras 

referentes à sinalização dos motivos que fizeram os acadêmicos refletirem sobre sua prática 

após desenvolvimento da situação de ensino no MOCCA e as duas últimas referindo-se às 

manifestações dos acadêmicos quanto as suas avaliações e reflexões diante da situação de 

ensino desenvolvido na escola campo.  

 

Episódio V. Cena I – Avaliação proposta pelo grupo de Maitê em uma situação de ensino 

Cenário: Recorte da avaliação de uma situação de ensino elaborada coletivamente a qual Maitê 

fazia parte para apresentação em evento científico (MOCCA) 

Resultados e discussões 

O professor ao organizar intencionalmente o ensino de matemática por meio de recursos 

manipulativos. Segundo LORENZATO (2006) (F1) o material concreto pode ser um excelente 

catalizador para o aluno construir o seu saber matemático dependendo da forma que os conteúdos 

são conduzidos pelo professor. Pensando nisso o material concreto é uma ferramenta que auxilia 

facilita e favorece a aprendizagem matemática. 

Conclusões 

‘’O material concreto deve proporcionar aos alunos meios de desenvolver diversas formas de 

conhecimento associados ao seu cotidiano, como também contribuir na construção de 

conhecimentos matemáticos.” (GOMES e REGO, 2007, p 21) 

 

Acreditamos que a avaliação é momento importante da organização do ensino, além 

de considerá-la como um dos elementos constituintes da docência (SILVA, 2018), pois, por 

meio dela, podemos fazer algumas considerações sobre o ensino e refletir sobre as ações 

desenvolvidas na possibilidade de reorganizá-las para o êxito do trabalho pedagógico. Nesse 

sentido, somente podemos considerá-la quando a realizamos, devido a sua constante 

mudança e reformulação de sua proposta. 

 

[...] avaliação das aprendizagens, na verdade, é a avaliação dos seus estados atuais. 

Esta é, certamente, uma tarefa nunca completa e que se renova continuamente. De 
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certo modo, esse processo ocorre o tempo todo por meio da observação das reações 

dos alunos, o engajamento e o desempenho deles nas atividades propostas 

(SILVA, 2018, p. 2010). 

 

Ao considerar a avaliação da situação de ensino desenvolvida pelo grupo em que 

Maitê estava, destacamos: “[...] o material concreto pode ser um excelente catalizador para 

o aluno construir o seu saber matemático dependendo da forma que os conteúdos são 

conduzidos pelo professor. Pensando nisso o material concreto é uma ferramenta que 

auxilia facilita e favorece a aprendizagem matemática.” (Flash1, Episódio5, Cena1, 

Coletivo com Maitê). Na perspectiva do grupo, a avaliação que fazem demonstra indícios da 

valorização de um material manipulativo adequado às questões objetivas que confluem com 

o objeto de estudo, no caso a razão e proporção. É importante destacar que os acadêmicos se 

fundamentam em Lorenzato (2006) e Gomes e Rego (2007) para a utilização de tais recursos, 

ao demonstrarem a sua efetividade, mas apresentam em sua escrita o desempenho do 

professor em conduzir adequadamente o processo, valorizando o papel de orientador dos 

conhecimentos, pois somente o material manipulativo com a interação do estudante não 

consegue fazer com que ocorra o processo de aprendizagem, valorizando o trabalho 

desempenhado pelo professor. 

Chamamos a atenção para os motivos reveladores dessa avaliação ao sinalizarem a 

utilização de recursos manipulativos na possibilidade de otimizar o ensino, desde que 

consideradas as ações do professor em orientar os estudantes nas ações de pensamento 

desejáveis para a produção de conhecimento matemático.  

 

Episódio V. Cena II – Avaliação proposta pelo grupo de Carlos em uma situação de ensino 

Cenário: Recorte da avaliação de uma situação de ensino elaborada coletivamente a qual Carlos 

fazia parte para apresentação em evento científico (MOCCA) 

Resultados e discussões 

(F1) Através do uso de matérias manipulativos busca-se criar um ambiente favorável à 

aprendizagem através da interação entre os estudantes e o professor, visando a construção de um 

conhecimento significativo por meio deduções extraídas da realização na pratica. 

Busca-se a construção do significado da igualdade entre membros da equação, utilizando o 

conceito de comparação de objetos, comparação de pesos, e a transição da linguagem natural para 

a linguagem matemática. 

Conclusões 

Conclui-se que, (F2) o ensino de equações por meio de materiais manipulativos facilita a 

observação, a análise e a compreensão das operações algébricas, desenvolve o raciocínio lógico, 

crítico e científico do aluno, facilitando a resolução de problemas o que torna o processo de 

aprendizagem mais duradouro. 
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Tratando, ainda, da avaliação, consideramos como “[...] uma ação essencial para o 

acompanhamento do desenvolvimento do aluno ao possibilitar analisar uma relação 

qualitativa entre a atividade de ensino elaborada pelo professor e a atividade de 

aprendizagem realizada pelo aluno” (MORAES, 2008, p. 60). Destacamos assim, a síntese 

dos estudantes ao mostrarem que: “Através do uso de matérias manipulativos busca-se criar 

um ambiente favorável à aprendizagem através da interação entre os estudantes e o 

professor, visando a construção de um conhecimento significativo por meio deduções 

extraídas da realização na pratica.” (Flash1, Episódio5, Cena2, Coletivo com Carlos). 

Destacamos também que a avaliação do grupo demonstra a relevância da utilização de 

recursos manipulativos para a organização do ensino (atividade do professor) e, 

consequentemente, a aprendizagem de álgebra (atividade do estudante), fazendo a defesa 

(momento de avaliação da situação) que os objetos manipulativos atuam de maneira 

secundária, valorizando como essencial a interação entre professor-aluno-material 

manipulativo para se obter a aprendizagem matemática. 

Na sequência, destacamos: “[...] o ensino de equações por meio de materiais 

manipulativos facilita a observação, a análise e a compreensão das operações algébricas, 

desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico do aluno, facilitando a resolução de 

problemas o que torna o processo de aprendizagem mais duradouro.” (Flash2, Episódio5, 

Cena2, Coletivo com Carlos). O grupo avalia que os momentos interativos com o material – 

e como citado no parágrafo anterior, as interações entre o professor-estudante-objeto – é 

possível colocar os estudantes em momentos de estudo, na perspectiva avaliativa 

demonstrada por eles, podendo oportunizar: a observação, analise e compreensão dos 

conceitos, além de possivelmente propiciar o desenvolvimento do raciocínio lógico dos 

estudantes. A atribuição de valor descreve embasamentos ao que acreditamos em 

conformidade com Leite (2005), que enfatiza considerar a, “[...] emoções, sentimentos, 

conhecimentos, convicções, inclinações e capacidades. Isso significa na interação da 

experiência individual e social, na integração do afetivo e do cognitivo” (LEITE, 2005, p. 

34, grifo nosso). 

Percebemos que os motivos considerados no processo de avaliação demonstram a 

relevância dos recursos manipulativos no processo de aprendizagem matemática, confluindo 

com a cena anterior, quanto ao papel desempenhado pelo professor pois, os recursos, neste 

caso, mantêm a sua importância atuando de maneira secundária. 
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Episódio V. Cena III – Avaliação de análise da situação de ensino desenvolvida por Maitê  

Cenário: Recorte do artigo produzido por Maitê quanto suas avaliações e análises do movimento 

de apropriação dos estudantes quanto ao desenvolvimento da situação de ensino na escola campo. 

(F1) Os estudantes tiveram dificuldade em fazer a ligação do que estavam vendo materialmente 

e matematicamente, porém foram dados alguns exemplos e aos poucos os estudantes conseguiram 

fazer adaptações, já que eles não teriam o conhecimento do que se tratava, e aquele momento era 

a primeira experiência dos estudantes com o conteúdo de Razão e Proporção no ambiente escolar. 

(F2) Apesar de ser uma experiência rápida com os estudantes, na atividade que levamos impressa, 

foi possível perceber o que eles aprenderam, ou melhor, o que eles já conheciam de Razão e 

Proporção e conseguiram fazer alguma relação. (p. 24) [...] 
(F3) Pode-se perceber que a fala – respostas – dos estudantes estão bem relacionadas como o 

modo que eles percebem o movimento de vida, pois relacionam os conceitos de razão e proporção 

com as suas atividades diárias, confirmando o exposto no início deste trabalho sobre o perfil do 

público da EJA, assim pode-se destacar os flashes: “Sim, pra cada tanto de manteiga precisa 

juntamente o mesmo tanto de farinha” Fala do João;  “Quando estou trabalhando todos os dias 

com medidas soldando piso e cerâmica”.  Artur; “No meu trabalho, porque trabalho com eletricista 

e com medida”. Pedro e Resposta transcrita: “Em uma receita”. Joana. (p. 26) 

 

Desvelando os processos avaliativos pelos sujeitos, destacamos que: “Os 

estudantes tiveram dificuldade em fazer a ligação do que estavam vendo materialmente e 

matematicamente, porém foram dados alguns exemplos e aos poucos os estudantes 

conseguiram fazer adaptações [...]” (Flash1, Episódio5, Cena3, Maitê). Demonstra-se, 

assim, que os estudantes não estavam acostumados com essa modalidade de ensino que 

tinham que pensar esquemas para relacionar os conceitos matemáticos com as possiblidades 

oportunizadas pelos recursos de ensino, colocando-nos à reflexão do papel do professor em 

desempenhar em sua atividade no processo de orientação e intervenção. Do mesmo modo, 

propiciando exemplos e falas em que pudessem refletir, analisar e compreender 

matematicamente a relação entre conceitos e o material manipulável disponibilizado, 

considerando, “pois se o aluno não atinge os objetivos traçados pelo professor, cabe ao 

professor se perguntar se agiu da melhor maneira possível” (LAUSCHNER; CRUZ, 2012, 

p. 10). 

Em continuidade Maitê, destaca, que, “Apesar de ser uma experiência rápida com 

os estudantes, na atividade que levamos impressa, foi possível perceber o que eles 

aprenderam, ou melhor, o que eles já conheciam de Razão e Proporção e conseguiram fazer 

alguma relação.” (Flash2, Episódio5, Cena3, Maitê). Mesmo sendo uma aula de curta 

duração com os estudantes, eles conseguiram fazer demonstrações de entendimento e fazer 

relações do que já conheciam com a proposta da aula ao se trabalhar com recursos 

manipulativos. “Pode-se perceber que a fala – respostas – dos estudantes estão bem 

relacionadas como o modo que eles percebem o movimento de vida, pois relacionam os 
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conceitos de razão e proporção com as suas atividades diárias [...]”(Flash3, Episódio5, 

Cena3, Maitê)., demonstrando que seus estudantes continuaram a dar indícios de 

aprendizagens, percebendo os conhecimentos matemáticos com as suas realidades de vida, 

ou seja, conseguiram contextualizar que estes estavam intrínsecos às suas realidades 

objetivas. 

Os motivos e sentidos atribuídos confluem com a proposta inicial dos objetivos 

traçados, demonstrando que os estudantes conseguiram entender e fazer relações contextuais 

com os conceitos de razão e proporção. Desse modo, a matemática foi contextualizada, 

percebendo-a como útil no dia-a-dia dos estudantes, conforme apresenta Libâneo (2004, p. 

9) sobre a análise das práticas humanas, destacando os “[...] fatores do contexto sócio 

histórico em razão de que as práticas humanas são socialmente situadas, sendo estes fatores 

decisivos nos processos mediacionais, já que eles se realizam na e pela participação em 

atividades socioculturais”. 

 

Episódio V. Cena IV – Avaliação de análise da situação de ensino desenvolvida por Carlos 

Cenário: Recorte do artigo produzido por Carlos quanto suas avaliações e análises do movimento 

de apropriação dos estudantes quanto ao desenvolvimento da situação de ensino na escola campo. 

           Nota-se, que os estudantes A1, A5 e A8 compreenderam o uso da malha quadriculada e que 

com ela, podemos contar o número de quadrados, tendo assim o valor total dessa área e que a 

partir daí é possível dividir à quantidade necessária. Nota-se também uma compreensão de que 

para se dividir uma área é necessário que se tenha o quadrado como parâmetro de preenchimento 

da figura, usando-a como figura padrão para o cálculo de área. (p. 16) 

           Novamente conseguimos observar, a partir das respostas dos estudantes A3 e A7, a 

compreensão de que para se dividir uma área deve se calcular o valor total dessa área e que a forma 

de se calcular esse valor é preciso contar todos os quadrados dentro dessa figura. 

[...] 

(F1) Pode-se observar que os estudantes tem uma clara noção da unidade medida padrão 

usada para se medir área, principalmente, o estudante A1 que responde usando a simbologia 

padrão (m²) conforme estabelece o Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI). (p. 18) 
           Pode-se perceber a partir dos resultados obtidos pelos estudantes, que (F2) eles 

compreenderam a ideia de como calcular a área de uma figura plana irregular, utilizando a malha 

quadriculada como a ferramenta para esse cálculo. Devemos observar também que há diferença 

entre os resultados, pois, é notório a dificuldade dos alunos em construir uma malha que seja 

composta por quadrados perfeitos, o que explica a diferença de resultados. (p. 20) 

 

Na avaliação contínua, a qual analisamos e refletimos sobre os processos 

relacionados à atividade de ensino e atividade de estudo, ao considerá-la na especificidade 

do trabalho do professor sobre os processos de aprendizagem de seus estudantes, podemos 

considerar: 

Num processo de avaliação o educando deverá expor os vários níveis de relações 

que conseguiu estabelecer com o objeto do conhecimento, seu significado bem 
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como a generalização, a aplicação em outras situações que não as estudadas[...] 

nesse movimento também realiza a exposição material, onde o sujeito se obriga a 

uma formatação, a uma concretização, a uma sintetização conclusiva, específica, 

uma síntese. (VASCONCELLOS, 1993, p. 77). 

 

Assim, destacamos: “Pode-se observar que os estudantes tem uma clara noção da 

unidade medida padrão usada para se medir área [...]” (Flash1, Episódio5, Cena4, Carlos). 

Seguido das suas impressões sobre o processo de ensino, em suas limitações, dificuldades e 

superação delas: “[...] eles compreenderam a ideia de como calcular a área de uma figura 

plana irregular, utilizando a malha quadriculada como a ferramenta para esse cálculo. 

Devemos observar também que há diferença entre os resultados, pois, é notório a 

dificuldade dos alunos em construir uma malha que seja composta por quadrados perfeitos, 

o que explica a diferença de resultados” (Flash2, Episódio5, Cena4, Carlos). Ponderamos, 

na perspectiva de Carlos, que os estudantes compreenderam a unidade padrão para medir 

área, considerando os processos individuais e coletivos ao apresentarem distintas soluções 

para o problema devido à falta de organização dos mesmos em mensurar e construir 

‘quadradinhos’ de tamanhos simétricos para obtenção de uma solução. Seus estudantes 

conseguiram calcular a área de uma figura plana irregular chegando a um resultado coletivo 

comum quando, padronizaram a unidade de medida. Os motivos e sentidos atribuídos estão 

relacionados ao objetivo inicial de aula que era proporcionar aos estudantes os momentos de 

pensamento e reflexão sobre toda a proposta de desenvolvimento para que pudessem 

compreender o conceito de área e aplicá-lo a um contexto. 

Entendemos o processo de avaliação de uma situação de ensino, não somente como 

forma de mensurar, ou até mesmo quantificar, índices que demonstram o aproveitamento do 

processo de ensino-aprendizagem, mas um modo que, “[...] permite ao professor rever sua 

forma de organização de aulas [...] acompanhar o movimento conceitual dos alunos, o 

professor tem oportunidade de rever/refletir/avaliar suas atividades de ensino, analisar se 

elas se constituem em atividades e aprendizagem para os alunos” (MORAES, 2008, p. 116). 

Em síntese, as Cenas que compõem o episódio demonstram que os motivos e 

sentidos atribuídos sobre o processo de avaliação das situações de ensino confluem com os 

objetivos estabelecidos. Demonstram, ainda, as percepções teórico-metodológicas dos 

processos formativos perpassados pelos sujeitos, ao destacarem as suas concepções sobre o 

que é a organização do ensino e o processo de aprendizagem dos estudantes, conseguindo 

avaliar as situações desenvolvidas dentro de suas perspectivas, assim como apresenta: 
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[...] ao ter de planejar e executar ações e avaliar, o professor necessita recorrer aos 

conhecimentos anteriormente constituídos durante sua graduação, incluindo as 

reflexões sobre o estágio curricular, mas agora é necessário significa-los numa 

outra atividade, em que a organização do ensino passa a ser a mola propulsora da 

formação. DIAS e SOUZA, 2017, p. 204) 

 

Ressaltamos, nas cenas deste episódio, a avaliação realizada pelos sujeitos na 

perspectiva de considerar a utilização de recursos manipulativos de ensino como proposta 

positiva para o desenvolvimento da atividade de ensino e boa para o envolvimento da 

atividade de estudo; a relevância do papel orientador do professor na relação sujeito-objeto-

conhecimento, dando qualidade às aprendizagens sinalizadas pelos estudantes; a resolução 

das situações problemas que sinalizaram a aprendizagem; a valorização dos contextos sócio 

históricos por se verem na situação de ensino por meio de suas realidades objetivas. Os 

sujeitos consideram, ainda, positivos os momentos em que puderam desenvolver com os 

estudantes a produção de pensamento e reflexão das ações.   

 

Quadro 12 – Resumo dos principais tópicos do Episódio V 

Foco do episódio Processos de escolhas e tomada de decisão 

Processos avaliativos 

das situações de 

ensino 
o Avaliação das 

situações de 

ensino 

desenvolvidas 

em momentos 

oportunizados 

na formação 

inicial de 

professores de 

matemática. 

Orientações – concepções teórico-metodológicas e ideológicas sobre os 

processos de ensino e aprendizagem, para estabelecimento de suas ações 

enquanto sujeitos que organizaram e desenvolveram o ensino; 

Vivências – vivências e experiências na formação inicial de professores e 

anteriores a ela para sustentação de argumentos avaliativos do processo;   
Motivos – sentidos atribuídos ao considerarem: a eficiência dos recursos 

manipulativos do ensino, que mesmo atuando de forma secundaria dão 

qualidade ao processo de ensino e de aprendizagem; a relevância do professor 

como mediador do conhecimento e as relações interativas – inclusive afetivas 

– com os estudantes para a qualidade das aprendizagens dos estudantes e; uso 

contextual de situações problemas oportunizadas por tarefas, capazes de 

colocar os estudantes no momento de pensamento e reflexão sobre suas ações 

de estudo. 

Fonte: Produção do autor. 

 

 

6.6 Episódio VI – As escolhas no momento de reflexão sobre as ações desenvolvidas 

na situação de ensino 

 

 Neste último episódio da Unidade de Análise, separamos alguns recortes em que os 

acadêmicos sinalizam motivos ao avaliar (em momento de reflexão) as situações de ensino 

de modo geral, compreendendo o papel do professor, sua função social, relações entre 
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professor-estudante e reflexão sobre o que é produzir uma situação de ensino de matemática. 

O episódio conta com cinco cenas, sendo: a primeira e segunda referentes aos motivos em 

que os estudantes sustentam suas reflexões sobre o papel do professor ao organizar e 

desenvolver o ensino de matemática; a terceira cena remete aos motivos de Carlos sobre suas 

concepções sobre a relação necessária entre professor-estudante e; por fim, as duas últimas 

cenas se referem aos motivos elencados pelos sujeitos ao refletirem sobre suas práticas 

desenvolvidas na escola campo. 

  

Episódio VI. Cena I – Reflexões de Maitê sobre ser professor e seu papel ao organizar o 

ensino 

Cenário: Reflexões de Maitê sobre o que é ser professor e qual o seu papel ao organizar o ensino 

de matemática extraído dos registros do portfólio de estágio II27, p. 9 e p. 31. 

[...] (F1) Ao professor não basta ter um bom plano de aula a ser aplicado com a sua classe, mas 

do que um bom plano de aula, os professores precisam ter competência para organizar e dirigir 

situações de aprendizagem. Precisam saber como trabalhar com os erros dos alunos, como 

problematizar conteúdo com o propósito de colocar em dúvida uma convicção equivocada, 

avaliar o conhecimento inicial e fazer regulagens permanentes em suas atuações para orientar, 

da melhor forma possível, as aprendizagens de seus alunos. 

[...] 

O professor (F2) como mediador do conhecimento tem que se impor em sala de aula, respeitando 

a todos, mas deixando claro seu papel, dominar bem o conteúdo, ser interativo, comunicativo e 

dinâmico. É necessário também que o professor respeite o ritmo da turma, e não só jogar 

conteúdos sem nem se importar se os alunos estão aprendendo ou não. O professor tem que ser 

paciente, pois o que é fácil para um, pode ser difícil para o outro. É importante trabalhar a 

disciplina de matemática de forma contextualizada, no que diz respeito às práticas sociais e a 

outras áreas do conhecimento.  

É necessário ter uma postura efetiva de um profissional que se preocupa verdadeiramente com o 

aprendizado, que deve exercer o papel de um mediador entre a sociedade e a particularidade do 

educando. (F3) Devemos despertar no educando a consciência de que ele não está pronto, 

aguçando nele o desejo de se complementar, capacitá-lo ao exercício de uma consciência crítica 

de si mesmo, do outro e do mundo. Fazer tudo isso, só é possível dando o seu melhor todos os 

dias. 

[...] 

 

No processo de avaliação, consideramos algumas possibilidades de análise as quais 

chamamos a atenção para a reflexão das ações para reorganização futura de outras 

organizações do ensino, conexos a percepção de Luckesi (1996, p. 28), ao afirmar que “A 

avaliação não se dá, nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um 

modelo teórico de mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica”. Assim, sendo 

capaz de “orientar diuturnamente a prática pedagógica no planejamento e na execução das 

                                                           
27 Disponível na íntegra por meio de link do anexo 6. 
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ações docentes” (LUCKESI, 1996, p. 42). Destacamos na cena as considerações de Maitê 

para o exercício da docência, sobretudo as escolhas que o professor deve fazer para 

caracterizar um ensino de matemática eficiente capaz de gerar nos estudantes necessidades 

e motivos para que estes possam se apropriar dos conhecimentos matemáticos, ressaltando, 

que: “Ao professor não basta ter um bom plano de aula [...] os professores precisam ter 

competência para organizar e dirigir situações de aprendizagem. Precisam saber como 

trabalhar com os erros dos alunos, como problematizar conteúdo com o propósito de 

colocar em dúvida uma convicção equivocada, avaliar o conhecimento inicial e fazer 

regulagens permanentes em suas atuações para orientar, da melhor forma possível, as 

aprendizagens de seus alunos” (Flash1, Episódio6, Cena1, Maitê). É importante que o 

professor tenha consciência de sua tomada de decisão ao planejar e desenvolver suas ações 

descritas no planejamento de ensino, valorizando as situações em seus erros e acerto, a fim 

de problematizar o conteúdo, diagnosticar as possibilidades reais de desenvolvimento para 

atingir as potencialidades, quando utiliza o termo ‘fazer regulagens’, com o intuito de superar 

a condição inicial dada. Nesse aspecto, acreditamos que Maitê interage com a proposta 

vigotskiana da Zona de Desenvolvimento Potencial (ZDP): 

 

[...] a principal característica do ensino é que ele cria a zona de desenvolvimento 

proximal, estimulando uma série de processos internos de desenvolvimento. 

Assim, a zona de desenvolvimento proximal é uma ferramenta analítica necessária 

para planejar o ensino e explicar seus resultados (HEDEGAARD, 2002, p. 200). 

 

As ações da atividade de ensino apresenta a espontaneidade dos conceitos pelos 

estudantes, onde ela vai ‘regulando’, orientando o conhecimento por meio de intervenções e 

diálogos problematizadores para chegar aos conceitos científicos, “[...] os conceitos 

corriqueiros são desenvolvidos espontaneamente numa relação dialética com os conceitos 

científicos que são mediados pelo ensino” (HEDEGAARD, 2002, p. 201). 

No posicionamento de Maitê considera o trabalho do professor, “[...] como 

mediador do conhecimento [...] dominar bem o conteúdo, ser interativo, comunicativo e 

dinâmico [...] É necessário também que o professor respeite o ritmo da turma [...] trabalhar 

a disciplina de matemática de forma contextualizada, no que diz respeito às práticas sociais 

e a outras áreas do conhecimento.” (Flash2, Episódio6, Cena1, Maitê). Ela considera que o 

professor deve desenvolver suas ações em sala de aula como mediador (orientador) de todo 

o processo, dominar bem os conteúdos específicos e pedagógicos para desenvolver o ensino 

de matemática de forma contextual em atendimento as necessidades dos estudantes no que 
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tange a contextualização dos conteúdos em respeito à realidade objetiva em que estão 

inseridos, além de estabelecer uma proposta de aplicabilidade do conhecimento matemático 

à outras áreas de conhecimento. Destacamos o último flash, caracterizado pelo trabalho do 

professor em atendimento às demandas dos estudantes em sua tomada de consciência: 

“Devemos despertar no educando a consciência de que ele não está pronto, aguçando nele 

o desejo de se complementar, capacitá-lo ao exercício de uma consciência crítica de si 

mesmo, do outro e do mundo. Fazer tudo isso, só é possível dando o seu melhor todos os 

dias.” (Flash3, Episódio6, Cena1, Maitê). Consideramos aqui o trabalho de excelência do 

professor, que não é uma tarefa fácil devido a sua grande responsabilidade em promover nos 

estudantes uma consciência crítica de si, dos outros em uma concepção ampla de visão de 

mundo. 

Caracterizamos que as escolhas e tomada de decisões do professor ao organizar o 

ensino de matemática devem contemplar a função social que exerce, tendo atitudes em sala 

de aula que promovam a aprendizagem dos conceitos matemáticos, cabendo ao professor o 

papel de orientar o processo, de modo a ser comunicativo e dinâmico, contextualizando os 

conceitos às realidades dos estudantes, respeitando as suas individualidades e 

particularidades, ao mesmo tempo que preza pela valorização coletiva de toda a turma, a fim 

de estabelecer um processo de tomada de consciência crítica da realidade. 

 

Episódio VI. Cena II – Reflexões de Carlos sobre ser professor e seu papel ao organizar o 

ensino 

Cenário: Reflexões de Carlos sobre o que é ser professor e qual o seu papel ao organizar o ensino 

de matemática extraído dos registros do portfólio de estágio II, p. 5-6. 

[...] Para que todos os alunos se apropriem do conhecimento, em sala de aula (F1) o professor deve 

ser capaz de criar, aproveitar e avaliar situações com o objetivo de mediar o conhecimento 

aproveitando dessa nova ferramenta, ele destaca que para isso o professor deve, conhecer, para 

determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados e sua tradução em objetivos de 

aprendizagem, é importante salientar que o professor será o mediador do processo de 

aprendizagem. 

(F2) Devem ser feitas relações entre conteúdos e essas situações pedagógicas, estabelecendo 

assim, uma maior compreensão dos educandos, pois, o ensino não deve apenas se ater a práticas 

de reprodução mas de um pensamento teórico, crítico. 

 

Na percepção de Carlos, destacamos o flash em que o acadêmico descreve a função 

social do professor e seu papel em sala de aula, ressaltando, que: “[...] o professor deve ser 

capaz de criar, aproveitar e avaliar situações com o objetivo de mediar o conhecimento [...] 

para isso o professor deve, conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem 
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ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem, é importante salientar que o 

professor será o mediador do processo de aprendizagem.” (Flash1, Episódio6, Cena2, 

Carlos). Cabe ao professor a função de criar, aproveitar e avaliar situações de ensino, sendo 

este ‘aproveitar’ com significando de desenvolver de forma articulada os momentos de aula. 

Percebemos, também, de forma nítida a relação de unidade entre o conhecimento pedagógico 

e o conhecimento específico, conceituado por Libâneo (2014), para eleição de propostas para 

organização do ensino, descrevendo seu papel de orientador da aprendizagem por meio de 

ações interventivas. Continuando a Cena, destacamos: “Devem ser feitas relações entre 

conteúdos e essas situações pedagógicas, estabelecendo assim, uma maior compreensão dos 

educandos, pois, o ensino não deve apenas se ater a práticas de reprodução, mas de um 

pensamento teórico, crítico.” (Flash2, Episódio6, Cena2, Carlos). O flash reforça a unidade 

necessária entre conhecimento especifico e conhecimento pedagógico para organizar o 

ensino visando não apenas a reprodução de conhecimento, mas uma produção de 

conhecimento ativa, promovendo possivelmente o pensamento teórico e crítico que, para tal 

é necessário investigar a situação, via diagnóstico, o “[...] individual e social do grupo de 

alunos, os conhecimentos e experiências que eles já trazem, de modo que, nas situações 

didáticas, ocorra a ligação entre objetivos e conteúdos propostos pelo professor e as 

condições de aprendizagem dos alunos” (LIBÂNEO, 2013, p. 153). 

Consideramos acerca dos motivos e sentidos atribuídos à atividade pedagógica 

confluem-se na perspectiva de que o professor ao organizar o ensino esteja imbuído de 

conhecimento específico (matemática) e conhecimentos pedagógicos (didáticos), na 

promoção do possível pensamento crítico na perspectiva da autonomia da atividade de 

estudo, orientados pelas ações desenvolvidas pelo professor.  

 

Episódio VI. Cena III – Reflexões de Carlos sobre as relações pessoais possíveis na 

Atividade Pedagógica   

Cenário: Reflexões de Carlos sobre as relações pessoais na Atividade Pedagógica, recorte extraído 

do registro coletivo desenvolvidos pelos estudantes Carlos, Marcelo e Paulus sobre as sínteses 

produzidas por eles em sala de aula durante o estágio supervisionado II, p. 11-12. 

[...] 

O interessante que pudemos observar, é que a relação entre os alunos das turmas em que 

ministramos, é (F1) uma relação de muita ajuda, de muita compreensão, todos se ajudam, e se 

entendem, eles falam as mesma língua, o que ajuda o professor em muitos aspectos, realmente há 

ali, uma grande troca de conhecimento onde o nosso papel como professor é o de mediar esse 

processo para que todos obtenham conhecimento. 
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Destacamos o flash das condições objetivas que propiciaram a aprendizagem dos 

estudantes e o papel do professor na organização adequada para que essa aprendizagem 

ocorresse: “[...] uma relação de muita ajuda, de muita compreensão, todos se ajudam, e se 

entendem, eles falam a mesma língua [...] o nosso papel como professor é o de mediar esse 

processo para que todos obtenham conhecimento.” (Flash1, Episódio6, Cena3, Coletivo 

com Carlos). Notamos que se expressa o trabalho coletivo dos estudantes, destacando os 

processos de aprendizagem por meio da interiorização, que: “[...] consiste no processo de 

transformação da atividade coletiva em uma atividade individual” (LIBÂNEO, 2004, p. 21), 

ao se envolverem nas aulas desenvolvidas nos estágios, pois, segundo os acadêmicos, 

quando havia discussões em grupo a aprendizagem era fluida, devido a linguagem dos 

estudantes serem comuns a eles, oportunizando diálogos orientados pelo professor, 

ressaltado sua importância. 

 

O professor ao planejar suas ações prevê a necessidade de momentos de produção 

em grupos e de socializações de tais produções não apenas como uma “dinâmica” 

para inovar suas aulas, mas porque entende que tais estratégias criam condições 

para que se estabeleçam mediações necessárias entre alunos e o conhecimento de 

forma que se dê a aprendizagem por meio das apropriações que os sujeitos 

estabelecem sobe conhecimentos que são construções sócio-históricas 

(MORETTI, 2007, p. 104). 

 

Deste modo, consideramos os motivos e sentidos atribuídos pelos sujeitos ao 

organizar o ensino de matemática, nas proposições de elaborar propostas e estratégias que 

coloquem os estudantes no desenvolvimento do estudo por meio de ações coletivas, com a 

intervenção de orientação do professor, promovendo aprendizagens ativas durante a aula. 

 

Episódio VI. Cena IV – Reflexões de Maitê sobre a produção da situação de ensino na 

escola campo. 

Cenário: Reflexões de Maitê sobre o desenvolvimento da situação de ensino, recorte extraído do 

artigo (TCC) 

           Nota-se que os estudantes conseguiram fazer uma relação entre o cotidiano e o 

conhecimento matemático. O conteúdo de Razão e Proporção tem uma dificuldade, pois o 

conteúdo é usado por todos, porém de uma forma automática, então ocorre uma barreira quando 

se explica que aquilo que se utiliza é um conteúdo matemático. 

O objetivo de perguntar aos próprios estudantes em que poderia ser melhorado, é que 

muitas das vezes os professores entendem o que estão explicando, mas o estudante não. O foco é 

dar o melhor ensino aos futuros estudantes, então para uma melhor explicação, na próxima vez, 

ou quando estiver atuando em sala de aula, após formada, provavelmente a explicação terá mais 

tempo, com intuito de utilizar de diferentes as ferramentas e/ou recursos, para que o experimento, 
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as situações desencadeadoras de ensino, o método, materiais manipulativos façam sentido 

sobretudo para os estudantes envolvidos, pois eles são o foco e objetivo primeiro do ensino. 

Algumas Considerações 

              “Nesta pesquisa, foi possível entender como os estudantes se apropriam dos conceitos de 

Razão e Proporção, contudo ainda há uma extrema dificuldade, quando se trata de conteúdos 

Matemáticos. Contudo a partir da atividade desencadeadora de aprendizagem foi possível que os 

estudantes desenvolvessem a atividade, participando do experimento em grupo e assim se 

apropriando dos conceitos.  

(F1) Defende-se que o professor possa sempre utilizar de metodologias e ferramentas 

para um melhor ensino, e assim uma maior apropriação, tendo uma preocupação em criar 

situações desencadeadoras de atividade interativas que estimulam o estudante a raciocinar. Os 

estudantes que participaram do experimento mostraram uma dificuldade muito grande, já que nem 

conheciam o conteúdo, mas por ser uma aula diferente com materiais manipulativos a 

pesquisadora pode centralizar a atenção dos estudantes e obter os resultados acima apresentados, 

a Educação é algo que não pode ser esquecido e nem deixado ao lado, é preciso que seja entregue 

um aprendizado de qualidade para os estudantes. Mas para isso (F2) é necessário um apoio do 

governo (político), uma carga maior (horário), pois o EJA é algo muito bom para ter o diploma, 

mas um estudante que somente se formar sem se dedicar e estudar em casa, não terá conceitos 

sólidos ou conhecimentos necessários para atuar, viver e transformar a sociedade. (p. 27) 

 

Destacamos o flash: “Defende-se que o professor possa sempre utilizar de 

metodologias e ferramentas para um melhor ensino, e assim uma maior apropriação, tendo 

uma preocupação em criar situações desencadeadoras de atividade interativas que 

estimulam o estudante a raciocinar” (Flash1, Episódio6, Cena4, Maitê). A avaliação geral 

das ações do professor em sua atividade de ensino, segundo Maitê, estão relacionadas ao uso 

de metodologias de ensino e ferramentas capazes de proporcionar um ensino que coloquem 

os estudantes em possibilidades de se apropriarem dos conhecimentos propostos, trazendo o 

conceito de Situação Desencadeadora de Aprendizagem – que, “[...] constitui-se na 

objetivação da atividade de ensino, a qual contempla a elaboração e a solução coletiva e a 

gênese do conceito” (MORAES, 2008, p. 99) – viabilizem o desenvolvimento do 

pensamento teórico, interpretado por nos quando a estudante escreve o termo raciocinar. 

Dando segmento, abordamos o segundo flash:“[...] é necessário um apoio do 

governo (político), uma carga maior (horário), pois o EJA é algo muito bom para ter o 

diploma, mas um estudante que somente se formar sem se dedicar e estudar em casa, não 

terá conceitos sólidos ou conhecimentos necessários para atuar, viver e transformar a 

sociedade.” (Flash2, Episódio6, Cena4, Maitê). A licencianda apresenta uma preocupação 

quanto a organização institucional e política dos processos de ensino desenvolvidos na EJA, 

considerando que seria necessário ter uma carga horária maior de atividades na instituição 

escolar, possivelmente proporcionando maior envolvimento dos estudantes quanto as 

apropriações mais robustas, que segundo ela não ficariam no campo das aparências, mas se 
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sobressaiam em termos de conhecimento para transformar a sociedade, de modo que suas 

considerações sobre a avaliação possam se tornar “[...] uma poderosa alavanca para a 

ampliação do êxito na escola, onde esteja a serviço da aprendizagem o máximo possível” 

(HADJI, 2001, p. 9). 

Destacamos, assim, os motivos e sentidos relacionados a forma e método de como 

o professor organiza o ensino, devendo este utilizar-se de diferentes estratégias, capazes de 

oportunizar aos estudantes o desenvolvimento do pensamento. Maitê ressalta, ainda, uma 

crítica quanto ao pouco tempo de aula que os estudantes da EJA possuem, inviabilizando o 

desenvolvimento de uma educação humanizadora com significados reais para os estudantes. 

 

Episódio VI. Cena V – Reflexões de Carlos sobre a produção da situação de ensino na 

escola campo. 

Cenário: Reflexões de Carlos sobre o desenvolvimento da situação de ensino, recorte extraído do 

artigo (TCC). 

Observando todo o experimento didático, incluindo a atividade realizada pelos estudantes, 

podemos perceber que o conhecimento construído a partir da vivência de cada um, foi um grande 

contribuinte para o êxito do experimento, não podemos deixar de observar também, que existe um 

hiato de conteúdo que é explícito ao  olhos de qualquer professor que realize este ou outro 

experimento didático – nesta instituição de ensino em específico –, a  dificuldade com potenciação, 

ou até mesmo com contas básicas como uma operação simples de multiplicação ou divisão, são 

problemas recorrentes numa sala do nono ano do ensino fundamental, devemos destacar que (F1) 

a geometria, ainda nos dias de hoje, continua sendo negada aos estudantes da educação básica, 

e até mesmo na formação de professores, sendo um conhecimento  imprescindível para a vida dos 

estudantes que a escola pretende e deve formar. 

 Com efeito, respondendo à pergunta proposta por esta pesquisa, é possível afirmar, que a 

partir dos conhecimentos básicos de área expostos por alguns estudantes, assim como vimos na 

Cena l, onde o Estudante B1 afirma: “Você tem que multiplicar lado com lado.” Há compreensão 

mínima para o cálculo de área, porém, quando abordado uma figura irregular e ainda dentro de 

uma situação problema podemos identificar que não se tinha conhecimento, por parte dos alunos, 

do uso da malha quadriculada, ou seja, os alunos conhecem o termo metro quadrado, sabem 

quando essa medida é utilizada, mas não tinham conhecimento que, quando se fala em metro 

quadrado estamos literalmente falando de quadrados, a partir dessa nova ferramenta foi possível, 

conforme mostrado no exercício cinco, onde havia uma outra situação problema para que os 

estudantes pudessem resolver, identificar sinais de que eles compreenderam o conceito de que, 

para se calcular área de qualquer figura, é necessário que se preencha essa figura com quadrados, 

para que se possa calcular facilmente o valor dessa área, mesmo que seja um valor aproximado. 

(F2) Escrever e pesquisar sobre o tema foi uma experiência muito relevante para a formação 

docente, mediar um processo de aprendizagem é uma grande responsabilidade que não deve ser 

negligenciada. É uma grande satisfação perceber o crescimento intelectual e a formação de 

cidadãos críticos, para a nossa sociedade. Visando melhorar ainda mais a futura prática docente, 

me matriculei em uma pós-graduação, apesar de não ter concluído ainda a graduação. Percebe-se 

que por meio de pesquisas como esta tem-se a oportunidade de contribuir para uma significativa 

melhoria na educação. (p. 21) 
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Evidenciamos na cena, que “[...] a geometria, ainda nos dias de hoje, continua 

sendo negada aos estudantes da educação básica, e até mesmo na formação de professores, 

sendo um conhecimento imprescindível para a vida dos estudantes que a escola pretende e 

deve formar.” (Flash1, Episódio6, Cena5, Carlos). Como seu trabalho foi organizado por 

meio do conteúdo de geometria, especificamente no conceito de área e cálculo de áreas de 

figuras planas não regulares, o acadêmico argumenta a negligência que se tem com esse 

conteúdo na educação básica, destacando a relevância dele para a vida do estudante, assim 

como defendem Bastos e Kuczkowski (2016) ao caracterizarem um cenário do ensino de 

geometria em Goiás, apontando as nuances da negação dos conceitos geométricos por grande 

parte dos professores em um movimento cultural histórico do ensino de matemática. 

Seguindo, destacamos o flash que caracteriza a avaliação/análise de Carlos sobre o 

processo de desenvolver pesquisa e produzir situações de ensino. “Escrever e pesquisar 

sobre o tema foi uma experiência muito relevante para a formação docente, mediar um 

processo de aprendizagem é uma grande responsabilidade que não deve ser negligenciada 

[...]. Percebe-se que por meio de pesquisas como esta tem-se a oportunidade de contribuir 

para uma significativa melhoria na educação.” (Flash2, Episódio6, Cena5, Carlos). O 

licenciando considera o processo de pesquisa relevante à sua formação – quando descreve 

os momentos de estudos e escritas teóricas para pensar a organização do ensino de geometria 

– colocando no professor a responsabilidade de organizar um ensino de matemática eficiente 

para produzir junto aos estudantes um ensino de qualidade. Assim, destacamos os motivos 

geradores de sentidos para escolha do conteúdo de geometria (negligenciado na educação 

básica) como forma de propor o desenvolvimento do pensamento, atribuindo ao professor 

as condições para aprendizagens efetivas, ressaltando que o “[...] o professor deve organizar 

o ensino, mas o seu objetivo é o desenvolvimento autônomo e independente dos alunos.” 

(LIBÂNEO, 2013, p. 199). Notamos, também, que o processo de pesquisa desenvolvido pelo 

licenciando oportunizou boas vivencias e experiencias, considerando-a positiva à sua 

formação acadêmica. 

Em síntese, este último episódio, destaca as considerações na forma de reflexão que 

os sujeitos apresentam sobre o processo de ensino e consequentemente de aprendizagem, 

afim de desvelar os motivos que sustentam as suas concepções sobre a atividade pedagógica 

no desenvolvimento das ações, operações e tarefas que tem por finalidade  o 

desenvolvimento das ações de pensamento que visam a aprendizagem. Nessas perspectivas, 
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estão imbricadas as necessidades de organização e os motivos que sustentaram a forma como 

organizaram o ensino de matemática em diferentes contextos. 

Caracterizamos os processos multideterminados que permeiam a reflexão dos 

sujeitos por meio de suas orientações teórico-metodológicas-ideológicas, colocando-os de 

forma autônoma no processo de escolhas que justificam o ensino na proposta como 

apresentaram. 

 

[...] Ser sensível às características do caso e atuar em relação ao mais apropriado 

para o mesmo é algo que requer processos reflexivos, os quais não podem 

manipular elementos que não estiverem assimilados por seus protagonistas, seja a 

partir de sua própria experiência ou da proposição de uma tradição. Se a 

deliberação é sobre a forma de realizar o bem, nenhum professor poderá evitar agir 

em relação à sua própria concepção do que é o bem na educação, 

independentemente das restrições ou das ordens às quais estejam submetidos. Em 

todo caso, estas atuarão como pressões e como elementos que se têm em conta na 

consideração das circunstâncias do caso (CONTRERAS, 2012, p. 142) 

 

Na perspectiva, não importam as condições em que os professores estejam 

submetidos, as suas escolhas e eleição de situações para organizar o ensino se sustentarão 

independente das limitações que estão postas na realidade objetiva, mesmo estas fazendo, 

possivelmente, enorme pressão, assumindo o papel de protagonistas da organização do 

ensino. Assim, tratamos dos processos aos quais eles consideram relevantes para organizar 

o ensino de tal forma que a defesa de seus motivos determinará suas ações. 

Diante disso as escolhas se fundamentaram no o professor como orientador do 

processo, percebendo-o como um sujeito capaz de estabelecer a unidade necessária entre o 

conhecimento específico e o conhecimento pedagógico para o desenvolvimento do 

pensamento e as reflexões críticas sobre o conhecimento matemático de forma 

contextualizada às necessidades objetivas dos estudantes. As questões postas de forma 

objetiva aos estudantes no contexto em que estavam inseridos para a produção da situação 

de ensino se demonstraram intencionais e estão fundamentadas em suas concepções 

individuais – formadas provavelmente de forma coletiva – postas na coletividade. 

 

O contexto escolar permite refletir a multiplicidade de relações em torno da 

educação escolar, seja do ponto de vista ideológico, social, econômico, histórico, 

seja das questões locais inerentes à gestão, coordenação, condições físicas e ideias 

circundantes. O movimento do fazer tende a suplantar o do refletir, pelas 

condições objetivas postas pela forma escolar, o que torna mais complexa ao 

professor a tarefa de defender e manter as convicções individuais na coletividade 

(DIAS; SOUZA, 2017, p. 203) 
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Ao se posicionarem com todas as multideterminações que sustentam a organização 

do ensino, os sujeitos atribuem o possível sucesso que tiveram ao destacar o planejamento e 

desenvolvimento de ações que confluíam com o contexto objetivo em que estavam inseridos. 

Demonstraram, em suas análises reflexivas, a relevância de organizar o ensino 

intencionalmente para determinado público, de modo a atender as suas reais necessidades, 

que dialogavam com seus contextos histórico-sociais e culturais. 

O conceito de mediação (ao qual consideramos como orientação dos processos), 

realizado pelo professor em sua atividade principal, aparece em vários discursos ao longo 

das cenas que, segundo os sujeitos, determinam a qualidade da aprendizagem. 

 

Ao mesmo tempo que os conteúdos cientificamente estruturados carregam em si 

mesmos o potencial cultural humano e se conformam como marco evolutivo das 

sociedades em toda a sua historicidade, exercem, na estrutura da atividade, o papel 

de mediadores das relações do homem com os sistemas simbólicos neles 

materializados. Assim, quando se apropria de tais conteúdos, o indivíduo apropria-

se também de um modo de organização do pensamento universal presente nas 

estruturas de níveis superiores de pensamento (DIAS; SOUZA, 2017, p. 185-186) 

 

Os licenciandos percebem a função social do professor para além do sujeito que 

organiza o ensino visando apenas a aprendizagem, estando interessados em promover aos 

estudantes formas e modos para conseguirem estabelecer relações com o conhecimento 

matemático a outras áreas, podendo confluírem com objetos, ferramentas, situações 

cotidianas e sobretudo no desenvolvimento de um sujeito crítico. 

 

 

Quadro 13 – Resumo dos principais tópicos do Episódio VI 

Foco do episódio Processos de escolhas e tomada de decisão 

Avaliação, reflexão 

e síntese sobre a 

atividade de ensino 
o Processos de 

avaliação, 

reflexão e 

síntese sobre a 

organização do 

ensino de 

matemática. 

Orientações – concepções teórico-metodológicas e ideológicas que 

orientaram os acadêmicos quanto ao papel do professor, sua função social e 

responsabilidade sobre os processos de ensino e a oportunidade das 

aprendizagens, sobretudo, a relevância do trabalho coletivo dos estudantes na 

resolução de situações dos problemas propostos; 

Vivências – vivências e experiências formativas acrescidas da prática da 

atividade de ensino desenvolvida nos estágios, situações de ensino em evento 

científico e produção de dados em uma escola campo, que sustentaram os 

processos de avaliação sobre a atividade pedagógica no desenvolvimento do 

ensino visando a aprendizagem dos estudantes. 
Motivos – sentidos atribuídos a organização do ensino de modo universal 

pelos estudantes, estão relacionados: a efetividade de uma aula que oportuniza 

aos estudantes estabelecerem relações com a aprendizagem por meio de 

reflexões e desenvolvimento do pensamento; análise de boas situações de 

ensino que coloque os estudantes na ação coletiva de um problema, utilização 

dos processos de mediação para a qualidade do ensino e consequentemente da 
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aprendizagem dos estudantes e pontuam que as estratégias de ensino que 

confluem para a aprendizagem podem fazer grande diferença no âmbito 

educacional. 

Fonte: Produção do autor. 

 

 

6.7 Síntese dos Episódios da Unidade de Análise – Os motivos atribuídos aos processos 

escolhas e tomada de decisão na organização do ensino de matemática 

 

Nesta Unidade de Análise, identificamos momentos em que os estudantes 

demonstraram indícios de uma tríade de elementos que sustentaram seus processos de 

escolhas e tomada de decisões para a organização do ensino compreendendo: as orientações 

teórico-metodológicas, ideológicas, consciência e conhecimento pessoal; as vivências e 

experiências pessoais e as necessidades, motivos, interesses e intenções. Optamos por 

demonstrar uma análise da produção de dados com ênfase na exposição fundamentada dos 

fenômenos, procurando explicitar as ações de maior relevância dos sujeitos ao fazerem 

escolhas em momentos expressos pelos episódios da análise. 

Acreditamos que, por meio dos processos de análise, desvelamos aspectos 

exteriores (aparentes) e interiores (essenciais) do processo de escolhas e tomada de decisões 

para a organização do ensino de matemática no processo de formação inicial de professores. 

   

[...] a descrição revela o aspecto exterior de um fenômeno, o seu fenótipo, mas que 

não explica as suas relações dinâmico-causais, o seu genótipo. Assim, a descrição 

deve ser contemplada pela explicação indo da aparência para a compreensão de 

seu aspecto interior. É necessário não deter-se apenas na concretude do fenômeno, 

nos limites da descrição, mas avançar para a explicação, buscando causas, relações 

e mudanças. (FREITAS, 2010, p. 16) 

 

Conexos as perspectivas de Freitas (2010), destacamos após análises descritivas, 

nosso papel interpretativo em destacar os motivos imbricados nos processos de escolhas e 

tomada de decisões, desvelando as possíveis causas e apresentando as relações dos 

estudantes com a atividade pedagógica. No conjunto dos episódios e na composição das 

vinte e sete cenas, destacamos a relevância das situações em sua totalidade, compreendida 

em dois momentos: 1) uma situação de ensino apresentada em evento científico e 2) 

desenvolvimento do ensino por meio de aula para a produção do trabalho de conclusão de 

curso. 
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Os momentos expressam um recorte do processo formativo dos sujeitos 

condicionados à realidade objetiva sobrepujante ao movimento de estudo, aprendizagem e 

as condições determinísticas que tinham à época. No contexto da realidade objetiva, cabe 

destacar: 

 

Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e 

espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as 

quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. 

A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o 

cérebro dos vivos. E justamente quando parecem estar empenhados em 

transformar a si mesmos e as coisas, em criar algo nunca antes visto, exatamente 

nessas épocas de crise revolucionária, eles conjuram temerosamente a ajuda dos 

espíritos do passado, tomam emprestados os seus nomes, as suas palavras de 

ordem, o seu figurino, a fim de representar, com essa venerável roupagem 

tradicional e essa linguagem tomada de empréstimo, as novas cenas da história 

mundial. (MARX, 2011, p. 25-26, grifos nossos) 

 

Ressaltamos nas proposições Marx (2011), as circunstâncias da realidade objetiva 

do processo de escolhas em que estão submetidos os sujeitos, enfatizando o processo 

histórico que as condicionam e determinam de forma substancial, com ênfase aos modos de 

produção relacionados à reprodução como outrora era, ou foi realizado. Em nosso caso, 

especificamente, como fizeram com estes em um passado não muito distante. Tratando-se 

da organização do ensino, os sujeitos demonstram a reflexão de todo o seu processo 

formativo, perpassando os momentos anteriores, presentes e com perspectivas futuras da 

atividade pedagógica. Demonstrando, sobretudo, as reais condições que tinham naquele 

determinando momento para pensar, organizar e desenvolver o ensino de matemática. 

Assim, sintetizamos as produções de cada um dos sujeitos, possibilitando a apreensão do 

movimento formativo com vistas em como desenvolveram escolhas para organizar o ensino. 

Maitê desenvolve a aula na escola campo atribuindo ao seu planejamento de ensino 

um sujeito que se deseja formar, atribuindo as perspectivas de um estudante que saiba pensar 

e identificar por meio dos conhecimentos matemáticos o que é necessário à sua 

sobrevivência social, aplicando uma concepção utilitarista e contextual do conhecimento 

matemático. Ao fazer suas escolhas quanto aos conteúdos, objetivos e habilidades de ensino, 

considera a BNCC como relevante, mas estabelece uma crítica a ela, expressando que não 

atende a totalidade da realidade contextual do povo brasileiro, atribuindo uma preocupação, 

ao organizar esses elementos quanto a uso de uma linguagem matemática, adequada, 

acessível e contextual à realidade do contexto da escola campo. Assim, descreve o seu 

objetivo em investigar os processos de apropriação dos conceitos de razão e proporção por 

meio de uma SDA que valorize os aspectos históricos desses conceitos, defendendo o 
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desenvolvimento do pensamento empírico dos estudantes por meio de recursos 

manipulativos de ensino para a contextualização dos conceitos matemáticos.  

Sua descrição na apresentação metodológica do ensino, segue uma sequência 

lógica, dando evidências de uma relação dialógica com os estudantes entre momentos de 

explicações, interações, manipulação dos recursos e produção coletiva dos pensamentos 

sobre os conceitos envolvidos. Do mesmo modo, determina uma avaliação da aula 

ressaltando algumas dificuldades dos estudantes que, logo foram superadas por meio de suas 

orientações. 

Já no desenvolvimento da situação de ensino, objetiva o desenvolvimento de um 

jogo que tem caráter interativo com os estudantes e conteúdo, onde realiza uma avaliação da 

situação de ensino, valorizando a condução do professor no desenvolvimento das ações, 

considerando o recurso manipulativo como relevante ao processo de ensino. Em síntese, 

Maitê salienta a importância do papel do professor ao orientar os processos de ensino dando 

qualidade a atividade de estudo. 

Carlos apresenta em sua aula desenvolvida na escola campo que seu planejamento 

considera o estudante que saiba pensar, interpretar e tenha uma visão crítica da matemática, 

mesmo ressaltando a sua perspectiva capitalista em destacar o conhecimento para saber 

administrar o patrimônio. No processo de escolhas pelos conteúdos, objetivos e habilidades 

de ensino, destaca a relevância da BNCC que determinam esses elementos, mas em 

contradição acaba por escolher – em momentos coletivos – o conteúdo de área e a habilidade 

do cálculo de áreas de figuras planas irregulares, propondo como objetivo fazer uma análise 

das ações dos estudantes do nono ano de uma escola pública, que sinalizam a apropriação 

do conceito de área por meio de uma história virtual do conceito problematizada por questões 

e situações problemas.  

O licenciando faz a defesa da utilização de recursos de ensino por motivarem os 

interesses dos estudantes na perspectiva de superar a mera reprodução de conhecimento 

matemático, por isso utiliza-se de uma tarefa impressa para o estudo e alguns recursos 

manipulativos, deixando claro o papel secundário destes ao valorizar o movimento de 

pensamento dos estudantes, sendo o recurso percebido apenas uma ferramenta que auxilia o 

processo, com ênfase nas ações de orientação do professor. Em sua metodologia de ensino, 

descreve a lógica de suas ações e estratégias desenvolvidas, destacando as problematizações 

coletivas realizadas com os estudantes por meio da história virtual e consequentemente as 

questões que surgiram por meio dela. 
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Carlos descreve, ainda, a avaliação da situação de ensino, considerando relevantes 

as orientações desenvolvidas no momento da aula para otimização dos resultados 

encontrados. Já na produção coletiva propõe o objetivo de desenvolver uma situação de 

ensino com a utilização de recursos manipulativos – balança de dois pratos com pesos 

específicos – para oportunizar a aprendizagem do conteúdo de equações polinomiais do 

primeiro grau com uma incógnita, trabalhando o conceito de igualdade, equivalência e 

representação algébrica, destacando metodologicamente o papel do professor em explicar e 

orientar os processos. Considera, assim, o processo avaliativo da situação valorizando as 

interações entre professor, estudante e recursos manipulativos que, na perspectiva do 

coletivo, oportunizaram as aprendizagens. Em uma análise reflexiva ressalta o papel de 

orientador do professor, dando ênfase nas relações entre os estudantes que, ao resolverem 

situações de forma coletiva, apresentaram resultados positivos quanto as suas aprendizagens. 

O processo de escolhas e tomada de decisões pelos sujeitos são e estão 

multideterminados, aos quais, acreditamos que, independente dos fatores influenciadores 

que sustentam tais decisões para organização do ensino, as escolhas se demonstraram de 

forma consciente, mobilizadas afim de atingir determinado objetivo que, se apresenta a nós 

por meio da Atividade Pedagógica no desenvolvimento da Atividade de Ensino com 

finalidade a Atividade de Estudo. 

 

Por sua vez, o comportamento intelectual pressupõe sempre uma escolha entre 

várias possibilidades. Vejamos um exemplo muito simples: a acção de nos 

deslocarmos de um extremo ao outro duma cidade.  Isto pode fazer-se utilizando 

vários tipos de transporte ou indo a pé. Antes de nos pormos a caminho 

examinamos a situação, vemos as possibilidades de que dispomos e, escolhida 

uma delas, estabelecemos um determinado plano. Ou seja, a escolha da solução 

acertada para um determinado problema depende de nós próprios. Não nos 

limitamos a satisfazer automaticamente a necessidade, sem fazermos o seu estudo 

prévio, mas pelo contrário, escolhemos conscientemente, comparando distintas 

formas de alcançar o objetivo. (LEONTIEV, 1984, p. 17-18, grifo nosso) 

 

Ao sinalizarmos no processo de organização do ensino, considerando-a como uma 

atividade humana, materializada na Atividade de Ensino, o processo de escolhas e tomada 

de decisão se dá de forma consciente, percebido na tríade supracitada neste subtítulo, 

constituindo-se nos parâmetros que sustentam tais escolhas e tomada de decisões nos 

aspectos relacionados a organização do ensino. As situações produzidas pelos sujeitos em 

momentos da formação inicial destacaram escolhas conscientes, atribuindo ao professor de 

matemática, a função social que este deve assumir no exercício da docência como orientador.  



215 

 

As motivações para desenvolver a tomada de decisão na organização do ensino 

apresentam-se na relação interdependente de unidade do conhecimento específico de 

matemática e o conhecimento pedagógico, caracterizando no desenvolvimento da Atividade 

de Ensino, objetivando a Atividade de Estudo dos alunos, para que estes tenham condições 

de desenvolver a apropriação dos conceitos e consequentemente humanizarem-se.  

Por meio da organização de ensino desenvolvida na formação inicial de professores, 

os sujeitos tiveram a oportunidade de dialogar, refletir, analisar e avaliar tais situações 

imprimindo-lhe aos licenciandos a tomada de consciência para tomar decisões, que acabam 

por trazerem consigo o aspecto da emoção. “É pensando em que fazemos, assim como 

pensamos em que fizemos, que desta forma, vamos constituindo a nossa Consciência; ela 

porém é também emoção, pois aquilo que aprendemos vem com julgamentos de valores.” 

(LEITE, 2005, p. 10). Nessa perspectiva, poderíamos incorporar mais um aspecto de 

orientação que pode sustentar as escolhas e decisões dos, no entanto consideramos que os 

conceitos de afetividade, emoção e sentimentos já estão incorporados na tríade de elementos, 

pois a “[...] particularidade das emoções reside em que elas refletem as relações entre os 

motivos (necessidades) e o êxito ou as possibilidades de êxito na realização da atividade do 

sujeito que a elas reponde” (LEITE, 2005, p. 17, grifo nosso), já considerados nos elementos 

que envolvem as necessidades, motivos, interesses e intenções, sendo dinâmico ao 

processo das vivências e experiências. “A situação emotiva não existe como tal. Ela depende 

das relações entre a motivação e as possibilidades do sujeito e, portanto, de sua vivência. 

(LEITE, 2005, p. 17, grifo nosso). Assim, justificamos os aspectos relacionados a as 

emoções, sentimentos e afetividades incorporadas nos elementos já descritos. 

 As Cenas, deste modo, apresentam nos aspectos da tríade, as seguintes 

características: 

• Quanto às orientações: teórico-metodológicas, ideológicas, consciência e 

conhecimento pessoal fundamentados nos processos de ensino e aprendizagem 

materializada na Atividade Pedagógica, orientados no estabelecimento da unidade 

entre conhecimento específico e conhecimento pedagógico,  quanto: a perspectiva 

utilitarista da matemática desenvolvida e defendida por meio de uma 

contextualização dos conceitos na aprendizagem (incluindo uma visão capitalista da 

linguagem matemática como ferramenta); perspectiva de defesa de uma visão 

positiva ou contraditória dos documentos oficiais que orientam as ações escolares; 

diferentes concepções pedagógicas sobre a organização didática do ensino expostas 
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nas metodologias desenvolvidas; a percepção do professor em sua função social, e 

responsabilidade em organizar o ensino de modo intencional, concentrando em suas 

ações de orientação; perspectiva avaliativa na assertividade do trabalho com os 

estudantes de forma interativa e colaborativa na resolução das tarefas de ensino 

proporcionadas. 

• Quanto às vivências e às experiências pessoais que sinalizaram a fundamentação dos 

processos de escolhas e tomada de decisões pelos sujeitos, destacam-se: as vivências 

e experiencias pessoais, sociais, acadêmicas, profissionais e cognitivas 

oportunizadas nos momentos de formação inicial, bem como nas outras experiências 

ao longo de suas trajetórias na educação básica. Com foco nas vivências e 

experiências pessoais e sociais, destacamos momentos específicos que foram 

decisivos para apresentação dos dados produzidos, como: a disciplina de 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática, o Estágio 

Supervisionado, os momentos de orientação coletiva para produção do trabalho final 

de curso.  Ressaltamos o movimento de estudo dos sujeitos para a contextualização 

da matemáticas nas ações cotidianas (o que acabou imprimindo uma perspectiva de 

ensino por meio de recursos manipulativos, que caracteriza o pensamento empírico 

em detrimento do pensamento teórico); destacamos, também, os momentos de 

estudos individualizados e coletivos para a incorporação de sentidos aos aspectos 

teóricos e consequentemente a defesa destes aos recursos de ensino e metodologias 

de ensino utilizadas, fazendo uso de jogos, história virtual do conceito e situações 

problemas;  

• Quanto às necessidades, motivos, interesses e intenções que caracterizaram os 

processos de escolhas e tomada de decisão na organização do ensino de matemática, 

estes refletem: nos direcionamentos em organizar o ensino afim de possibilitar aos 

estudantes – um processo de formação crítico e desenvolvimento de pensamento – 

para a efetividade da atividade de estudo. Quanto as ações e do professor, estes 

apresentam a intenção conexa aos motivos de utilizarem uma linguagem adequada 

as necessidades da realidade objetiva, dialogando com os contextos dos alunos, 

identificando a matemática em suas utilidades na vida humana, oportunizando, além 

do desenvolvimento do pensamento, as interações com objetos por meio dos 

recursos. A prerrogativa dos sujeitos demonstram o desenvolvimento de um ensino 

capaz de possibilitar a criação de necessidades e motivos para que os estudantes se 
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envolvam nas situações escolares, produzindo ações e operações no desenvolvimento 

de tarefas, que, por sua vez, exigem ações de regulação, autorregulação e avaliação, 

promovendo a reflexão das ações que podem se qualificar em direção às novas ações. 

 

Ao organizar o ensino, mobilizados a desenvolver o processo de aprendizagem, 

consideramos as ações de escolhas e tomadas de decisão sobre o que comporia cada uma das 

situações, utilizando instrumentos que julgavam atender as suas demandas intencionais e 

cristalizadas nos objetivos. “Sabemos que na abordagem histórico-cultural são os motivos 

dos indivíduos que os colocam diante da necessidade de se organizarem para a realização de 

determinado conjunto de ações, equipados com certos instrumentos manipulados de forma 

mais adequada” (CEDRO, 2008, p. 208). Nessa perspectiva, quando os acadêmicos 

destacam os seus motivos para a utilização dos instrumentos necessários a produção do 

ensino temos o destaque para os sentidos. “[...] A atribuição do sentido a este movimento é 

possível quando os indivíduos envolvidos na atividade conseguem compreendê-la como 

aquilo que vai satisfazer as suas necessidades.” (CEDRO, 2008, p. 208-209, grifo do autor). 

No momento em que os acadêmicos vivenciaram a organização do ensino de 

maneira teórica e prática, conseguiram estabelecer os sentidos do processo de síntese das 

ações nas possíveis significações sobre o que é ser professor de matemática e a sua relevância 

na Atividade Pedagógica. “O sentido pessoal porta, em si, subjetividade e a parcialidade da 

consciência individual, cujo movimento ocorre no processo de apropriação das 

significações.” (LEITE, 2005, p. 33). Assim, concordamos com Leite (2005) ao caracterizar 

que os motivos quando geram sentido pessoal, estes podem criar a eleição por determinada 

escolha frente as possibilidades que se tem. “Se as significações enlaçam os sujeitos com a 

realidade objetiva, o sentido pessoal os vincula com a realidade suas próprias vidas, com 

seus motivos: o sentido pessoal é que cria a parcialidade da consciência humana [...].” 

(LEITE, 2005, p. 33, grifo nosso). Caracterizamos os motivos e os sentidos pessoais dos 

sujeitos com ênfase em suas preferências, que sustentam as escolhas a fim de oportunizar o 

processo de autonomia (mesmo que, talvez, aconteça de forma parcial) na organização do 

ensino. “Somente é possível desenvolver práticas que têm as qualidades do educativo a partir 

da decisão e do julgamento autônomo dos que se responsabilizam realmente por elas” 

(CONTRERAS, 2012, p. 144). 

Nessa perspectiva, após tecermos as nuances teóricas para a base das análises 

realizadas nos episódios e cenas, acreditamos que, no contexto do curso de licenciatura em 
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matemática, os motivos geradores de sentidos que sustentam as escolhas dos futuros 

professores para organização do ensino, destacam-se: nas orientações teórico-metodológicas 

sobre a unidade entre os conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos – 

evidenciando, inclusive, as escolhas realizadas de forma limitada quanto aos conteúdos de 

ensino constantes nos documentos oficiais – e nas vivências e experiências com os processos 

educativos que tiveram ao longo de suas trajetórias de vida, sobretudo aos momentos 

oportunizados na formação inicial de professores. Nestes, destacamos a organização do 

ensino por meio dos motivos em planejar e desenvolver um ensino que prioriza a 

aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, em especial, o desenvolvimento mental, 

seja ele empírico ou teórico, para isso, fazendo a defesa da utilização de recursos de ensino 

em que os estudantes possam e tenham possibilidades de criar necessidades e motivos de se 

envolverem na atividade de estudo.  

Nesse aspecto, os acadêmicos apresentam que o papel do professor em sua função 

social é criar meios para que seus estudantes tenham possibilidades de desenvolver trabalhos 

em equipe valorizando o estudo coletivo, fazer sínteses e reflexões, sabendo contextualizar 

o conhecimento matemático em suas necessidades, utilizando-se de uma linguagem 

matemática acessível a realidade objetiva dos estudantes para melhor produção das ações 

mentais, sobretudo no desenvolvimento de tarefas que contenham situações problemas, logo 

concebendo o movimento concreto-abstrato-concreto. Vale ressaltar, também, que a 

atribuição de sentido à atividade docente e ao papel do professor, contribuiu para que os 

estudantes apresentassem por meio dos dados os indícios do que consideram uma boa aula. 

Assim, os motivos orientadores do processo de escolha e tomada de decisão desenvolvidos 

por futuros professores no momento da formação inicial são sustentados pela tríade: 

orientações teórico-metodológicas, vivências/experiências e os motivos que podem, por sua 

vez, serem convertidos em sentidos, que determinarão a preferência por esse ou aquele 

elemento para organizar o ensino. O tipo de escolha e a tomada de decisões pelos 

professores, versam, também, para além dos motivos (ou sentidos) sobre o seu processo de 

tomada de consciência e personalidade.  

Portanto, acreditamos ter cumprido nosso objetivo em compreender os motivos (e 

sentidos) relacionados ao processo de escolhas e tomada de decisões sobre os aspectos 

metodológicos inerentes a organização do ensino de matemática nas vivências oportunizadas 

na formação inicial, superando tais motivos que transcendem, em alguns momentos os 
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conhecimentos tratados na formação inicial, oriundos das vivências acadêmicas e pessoais 

que tiveram ao longo da vida, inclusive, anteriores a formação docente. 

Destarte, concluímos que a composição dos episódios nos mostra o processo de 

certa autonomia dos futuros professores de matemática ao realizaram suas escolhas e 

decisões na organização e desenvolvimento do ensino, pautados na tríade de orientações, 

vivências e motivos, considerando, sobretudo, as condições oportunizadas à realidade 

objetiva que os determinam, levando em consideração todas as nuances formativas e 

trajetória histórica de vida. 
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7. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

O pesquisador tem possibilidades de aprender, se 

transformar e se ressignificar durante o processo de 

pesquisa. O mesmo acontece com o pesquisado, que, 

não sendo coisa mas sujeito, tem também 

oportunidade de refletir, aprender e se transformar no 

transcorrer da pesquisa.  

(FREITAS, 2010, p. 17) 

 

 

Com esse sentimento de transformação que nos remete a epígrafe, ao desenvolver 

a pesquisa de doutorado, reconstruímos os momentos de estudos dos momentos de escrita 

desenvolvidos desde o primeiro capítulo, tratando do estado do conhecimento sobre as 

pesquisas que abordavam o processo de escolhas e tomada de decisões no campo da 

educação como um todo e afunilando até chegar nos processos relacionados a organização 

do ensino do professor de matemática. A escolha pelo estudo se deu para definirmos um 

pouco das múltiplas determinações que nosso objeto de pesquisa poderia apresentar, pois 

“Estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de mudança: este é o 

requisito básico do método dialético” (VIGOTSKI, 2002, p. 74). Impulsionados em desvelar 

melhor nosso objeto de estudo deparamos com diversas teorias que, em grande parte não 

dialogavam na perspectiva da THC. 

Na inquietude de encontrar mais respostas que pudessem determinar elementos de 

nosso objeto, desenvolvemos um caminho na psicologia, procurando respostas para questão: 

como esse processo se dá no campo psicológico? Adentramos em uma proposta teórica 

reyliana28 da subjetividade, o que nos deu um pouco de subsídio, ainda insuficiente para 

explicar dialeticamente nosso objeto. A pesquisa, então, passa por sua primeira 

transformação, visto que procuramos, após qualificação, reorganizar as proposições para um 

olhar didático sobre o processo de escolhas e tomada de decisões na organização do ensino 

de matemática. Nesses estudos, destacamos, ao longo da pesquisa, que o processo de 

escolhas e tomadas de decisão no campo da organização do ensino pode ser caracterizado 

como a unidade entre o conhecimento especifico de matemática e o conhecimento 

pedagógico, pois por meio desses dois conhecimentos é que o professor (ou futuro professor) 

                                                           
28 Atribuída aos estudos e desdobramentos da produção de Fernando Luis González Rey. 
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de matemática tem condições de pensar nos aspectos de todo o desenrolar de uma situação 

de ensino. Já as especificidades da organização, descritas no: planejamento, conteúdo, 

objetivo, habilidades, recursos de ensino, metodologia de ensino (superando a descrição dos 

procedimentos e estratégias utilizadas) e avaliação, podem estar determinadas em uma tríade 

de elementos, composta por: orientações; vivências e motivos – que podem se transformar 

em sentidos pessoais atribuídos por quem organiza o ensino. 

Para o melhor suporte teórico defendido por nós, prosseguimos com os estudos, 

agora, fundamentados exclusivamente nos pressupostos da THC, colocando a relevância da 

Teoria da Atividade, Leontiev (1983, 2021), a Atividade Pedagógica, Moura (2016) e a 

teorização sobre o conceito de motivo e sentido pessoal na sua relevância para o 

desenvolvimento das atividades humanas, sobretudo na atividade pedagógica no processo 

de organização do ensino. Considerando a Atividade de Ensino, descrevemos que esta deve 

possibilitar o processo de humanização dos estudantes, promovendo necessidades e motivos 

para o desenvolvimento da atividade de estudo e consequentemente a apropriação dos 

conhecimentos teóricos que oportunizam o desenvolvimento do pensamento teórico. Nesse 

sentido, descrevemos a constituição da docência, por meio do: planejamento, conteúdos e 

avaliação, destacando os modos e orientações em que são constituídas por meio da 

metodologia de ensino de matemática.de modo a superar a listagem de procedimentos e 

estratégias, vislumbrando o papel autônomo dos estudantes numa perspectiva ativa de 

aprendizagem que, oportunize o desenvolvimento do pensamento teórico. 

Destacamos a Atividade de Estudo, caracterizada por Davydov (1982, 2017) e 

Elkonin (2017, 2019a, 2019b, 2019c), pensando no desenvolvimento dos sujeitos que se 

encontram em formação inicial, nas suas necessidades, motivos, ações (de regulação, e 

autorregulação), operações e tarefas, para apropriação dos aspectos constituintes da 

docência. Neste contexto teórico, desenvolvemos uma intervenção pedagógica formativa 

com os sujeitos colaboradores da pesquisa, em disciplinas específicas e momentos 

colaborativos de orientações para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Ao 

longo de toda essa jornada acadêmica, consideramos que tanto o pesquisador quanto os 

licenciandos foram transformados. O pesquisador quanto ao seu momento de estudo 

perpassando longas e silenciosas transformações relacionadas ao seu entendimento de fazer 

a pesquisa e a mudança de seu objeto, anteriormente apoiado à psicologia e posteriormente 

fundamentado nos pressupostos didáticos. Nos licenciandos, observamos as transformações 

de sentido quanto a organização do ensino que foi estabelecida para o desenvolvimento 
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efetivo de seus alunos, assim, todas as decisões e escolhas realizadas na organização do 

ensino de matemática, confeririam a atribuição de sentido sobre o tipo de estudante que 

desejariam formar. 

Mesmo nos fortalecendo nas perspectivas teóricas do o processo de escolhas e 

tomada de decisões, optamos por desenvolver a intervenção pedagógica formativa afim de 

verificar na prática, na realidade objetiva dos sujeitos que estão no processo de formação 

inicial, desvelando como se daria esse movimento. “Qual será, finalmente, o meio que nos 

permite comprovar a veracidade do pensamento ou, como se costuma dizer, o critério de 

verdade do pensamento? O marxismo considera que tal critério é a prática, e que não há 

outro” (LEONTIEV, 1984, p. 81).  

Consideramos que as propostas de desenvolvimento da organização do ensino de 

matemática pelos sujeitos não se amparam totalmente na universidade de um ensino pautado 

na THC, mesmo fazendo uso de: termos, significados e conceitos preestabelecidos nela, 

percebemos que não foram totalmente embasados nessa perspectiva de ensino. Apesar de 

não constar no objetivo e questão de pesquisa, acabou por tornar uma expectativa nossa 

enquanto pesquisador. Consideramos a justificativa de que, na formação inicial, os sujeitos 

contaram com a pluralidade dos conhecimentos pedagógicos não somente embasados na 

perspectiva defendida por nós, o que acabou por determinar o movimento de escolhas e 

tomada de decisões dos acadêmicos na efetividade de suas atividades de ensino, baseados 

em outras teorias, subsidiamos em outros debates, outras discussões, outros professores e 

diversas situações em que, a proposta de organização do ensino não era, exclusivamente, a 

THC. Correspondendo assim, a perspectiva supracitada de Marx (2011) ao destacar que o 

processo de escolhas não é desenvolvido na livre alternativa, mas sim, condicionado à 

realidade objetiva dos sujeitos, inter-relacionadas aos processos e meios em que já se 

desenvolveram ou desenvolvem historicamente. No entanto, a premissa de grande valor 

defendida na organização do ensino com base na THC foi preservada e amplamente 

defendida pelos sujeitos ao caracterizar o ensino na perspectiva da humanização, já que 

sinalizaram o trabalho do professor em sua função social em orientar o processo afim de 

criar situações e ambientes propícios a aprendizagem, valorizado recursos manipulativos de 

ensino para o desenvolvimento do pensamento. 

Para além do processo de escrita desta tese, temos que considerar o movimento de 

estudo geral do doutoramento. Adentrar no Programa de Pós-Graduação em Educação em 
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Ciências e Matemática pela segunda vez29 foi a concretização de um sonho, o sonho por dar 

continuidade aos estudos acadêmicos com a intenção de aprofundar os conhecimentos 

apropriados desde a época da Especialização em Educação Matemática desenvolvida, 

também, na UFG e, o sonho em dar aos meus pais o orgulho de ter um filho doutor, diga-se 

de passagem o primeiro da família. Vindo de origem muito humilde financeiramente jamais 

pensamos em chegar até aqui, dentro das condições e possibilidades que tínhamos. Por 

diversas vezes, perguntamo-nos: qual é o custo de se fazer um doutorado? Como é fazer 

doutorado? E até mesmo a questão vinha de outrem: para que você está fazendo doutorado?  

As respostas para estas perguntas fomos construindo ao longo de toda a trajetória 

acadêmica, a começar pelos custos em deixar, às vezes, a família, amigos, encontros, 

passeios, viagens para a concentração nos estudos diuturnamente organizados de tempos em 

tempos, geralmente em semestres. Custa tempo ausente com a família para leituras 

importantes, disciplinas obrigatórias, escritas até de madrugada. Custa pagamentos 

referentes a artigos em línguas estrangeiras que, ao contrário da maioria das produções em 

periódicos brasileiros, não são livres para acesso, tendo custas, geralmente em dólares 

americanos. Custa dinheiro de um sujeito não bolsista da pós-graduação que trabalha em 

mais de uma instituição para ter condições mínimas de sobrevivências com a família. Por 

fim, custa verbas para os deslocamentos e hospedagens para participação em eventos 

importantes da área que dialoga com o objeto de pesquisa. No entanto, para além de tantos 

custos, o processo de doutoramento é incrível, possibilitador de tantas oportunidades e 

vivências que fora dele, talvez, seriam inimagináveis. 

Respondendo como é fazer o doutorado, destacamos as inúmeras experiências e 

vivências com o que há de melhor na produção da academia oferecido por excelentes 

professores na universidade. Por meio dos estudos do doutorado participamos de vários 

eventos, inclusive internacionalmente, que nos rendeu além do trabalho apresentado e 

publicado nos anais do CIAEM, um capítulo de livro. As experiências advindas dos 

congressos e eventos científicos ficam na memória e apropriados em nossa consciência, pois 

tratam de oportunidade única de produção e socialização do conhecimento científico. Fazer 

doutorado é incorporar-se aos estudos de maneira tal que os conhecimentos produzidos na 

universidade se tornam universais em nossas possibilidades cognoscitivas, refletindo em 

nossa tomada de consciência os saberes generalizados que possibilitam a nossa 

                                                           
29 Sendo a primeira em virtude do mestrado concluído em 2016. 
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transformação enquanto sujeitos do processo que, visa melhores condições de oportunizar 

as transformações em outrem. 

Por fim e não menos importante, respondendo a questão mais ouvida por nós nesses 

últimos quatro anos, os motivos de cursarmos o doutorado é para vivenciarmos o 

conhecimento científico e humanizado nas contradições, inclusive em nossos registros de 

custos e ‘benefícios’, fomentando nosso aperfeiçoamento enquanto sujeitos singulares diante 

da universalidade social, enfim para tornarmos mais humanos.  

Finalizamos, com um sentimento de até breve, pois acreditamos que, o que 

produzimos talvez dê conta, mesmo que timidamente, de responder de maneira imediata o 

problema de pesquisa a partir do que tínhamos disponível no momento (caracterizando nos 

estudos, trabalhos produzidos, estado atual do conhecimento, maturidade teórica do 

pesquisador, embasamentos teóricos entre outros). Desse modo, propusemo-nos apresentar 

um olhar sobre as múltiplas determinações que podem orientar, subsidiar, sustentar e 

direcionar a atividade pedagógica dos futuros professores de matemática quanto suas 

escolhas e tomada de decisões no contexto da formação inicial. Acreditamos que o 

movimento de pesquisa do objeto não pode se encerrar aqui, mas permanecer em movimento 

para dar qualidade a esse interminável e lindo processo ao qual chamamos de humanização. 
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9. ANEXOS 

9.1 Anexo 01 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (professores) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(Para professores do curso de Licenciatura em Matemática) 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “A Atividade de Estudo na Formação Inicial do Professor de Matemática: o processo de 

escolhas e tomada de decisões para o desenvolvimento de ações na organização do trabalho 

docente”. Meu nome é BRUNO SILVA SILVESTRE sou o pesquisador responsável e minha área 

de atuação é a formação inicial do professor de matemática. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas 

se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) 

responsável(is), via e-mail brunosilvestre.prof@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (062) 98293-0877. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-

1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

A pesquisa apresenta-se com o título A ATIVIDADE DE ESTUDO NA FORMAÇÃO 

DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: o processo de escolhas e tomada de decisões para o 

desenvolvimento de ações na organização do trabalho docente, e, apresenta com a justificativa 

de contribuir na área da formação de professores, sobretudo a formação do professor de 

matemática, objetivando analisar e investigar os momentos, vivências e conhecimentos sobre a 

atividade pedagógica que fundamentam o processo de tomada de decisões para o desenvolvimento 

de ações estabelecidas na organização da atividade de ensino de matemática por sujeitos em formação 

profissional inicial em matemática. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa serão utilizados os seguintes instrumentos de 

produção de dados: Realização de uma Intervenção Pedagógica Formativa nas disciplinas de 

Didática, Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática, Estágio 

Supervisionado; Gravações audiovisuais dos momentos relevantes ao problema de pesquisa durante 

as disciplinas elencadas na intrvenção; Acompanhamento e registro do processo de desenvolvimento 

de Trabalho de Conclusão de Curso dos sujeitos de pesquisa; Tarefas descritivas propostas durante 

as disciplinas supracitadas; Reflexões sobre as considerações descritas pelos estudantes e realizadas 

pelo professor e pesquisador; Aplicação de tarefas no desenvolvimento do curso de licenciatura; 

Documentos digitalizados como: avaliações e tarefas desenvolvidas pelos estudantes. Para a 

participação dos professores envolvidos na pesquisa no processo de produção de dados, será 

utilizado somente uma entrevista semiestruturada, que por sua vez será transcrita, utilizando 

recortes que sinalizam a percepção dos professores quanto ao processo de escolhas e tomada de 

decisões por parte dos estudantes referentes à disciplina que ministram. Desse modo, a seguir tem-

se uma descrição das premissas da pesquisa e dois questionamentos quanto ao uso de dados 

produzidos durante a pesquisa: 
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(                           ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados 

publicados da pesquisa; 

(                    ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados 

publicados da pesquisa. 

Os participantes da pesquisa podem ficar despreocupados quanto qualquer desconforto 

emocional e/ou qualquer possível risco psicossocial quanto à: constrangimento, intimidação, 

angustia, insatisfação, mal-estar e etc. Pois os dados desta pesquisa serão utilizados penas para fins 

da pesquisa mesmo e todo o processo garantirá o anonimato dos envolvidos. A pesquisa não 

apresenta nenhum custo e/ou prejuízo financeiro para os envolvidos, visto que o desenvolvimento e 

produção de dados acontecerá inteiramente no espaço da faculdade e nos momentos específicos de 

aula. Informamos ainda que garantiremos o total anonimato da verdadeira identidade dos 

participantes da pesquisa, utilizando nomes fictícios e quando utilizar alguma imagem, estas terão 

efeitos especiais que garantam a não visualização da identidade visual de cada participante. 

Apresenta-se a garantia expressa de liberdade do/a participante de se recusar a participar ou retirar o 

seu consentimento, em qualquer fase ou momento da pesquisa, sem penalização alguma. Declara-se 

também que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 

Informa-se ao/à participante sobre o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou 

futuros), garantida em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa, caso haja qualquer situação 

de desconforto. A pesquisa envolverá apenas armazenamento em banco de dados pessoal, do próprio 

pesquisador, e desse modo informamos aos participantes que toda pesquisa a ser feita com os dados 

que foram coletados deverá ser autorizada pelo/a participante e também será submetida novamente 

para aprovação do CEP institucional e, quando for o caso, à CONEP. Assim, visando a execução de 

investigações futuras, devem ser apresentados ao/à participante as seguintes informações: a) 

justificativa quanto à necessidade, relevância e oportunidade para usos futuros do material que fora 

coletado; b) declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não; c) apresentação das estratégias de divulgação dos resultados, a menos que se trate 

de caso de obtenção de patenteamento, neste caso, os resultados devem se tornar públicos, tão logo 

se encerre a etapa de patenteamento; d) um box para que os/as participantes autorizem a guarda do 

material coletado para uso em pesquisas futuras: 

(                     ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

(                      ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados; 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa:  

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o RG/ 

CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado 

“A Atividade de Estudo na Formação Inicial do Professor de Matemática: o processo de escolhas 

e tomada de decisões para o desenvolvimento de ações na organização do trabalho docente”.. 
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Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador responsável BRUNO 

SILVA SILVESTRE sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 
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9.2 Anexo 02 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (estudantes) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(Para estudantes em formação inicial em Licenciatura em Matemática) 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “A Atividade de Estudo na Formação Inicial do Professor de Matemática: o processo de 

escolhas e tomada de decisões para o desenvolvimento de ações na organização do trabalho 

docente”. Meu nome é BRUNO SILVA SILVESTRE sou o pesquisador responsável e minha área 

de atuação é a formação inicial do professor de matemática. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas 

se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) 

responsável(is), via e-mail brunosilvestre.prof@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (062) 98293-0877. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-

1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

A pesquisa apresenta-se com o título A ATIVIDADE DE ESTUDO NA FORMAÇÃO 

DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: o processo de escolhas e tomada de decisões para o 

desenvolvimento de ações na organização do trabalho docente, e, apresenta com a justificativa 

de contribuir na área da formação de professores, sobretudo a formação do professor de 

matemática30, objetivando analisar e investigar os momentos, vivências e conhecimentos sobre a 

atividade pedagógica que fundamentam o processo de tomada de decisões para o desenvolvimento 

de ações estabelecidas na organização da atividade de ensino de matemática por sujeitos em formação 

profissional inicial em matemática. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa serão utilizados os seguintes instrumentos de 

produção de dados: Realização de uma intervenção pedagógica nas disciplinas de Didática, 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática, Estágio Supervisionado; 

Gravações audiovisuais dos momentos relevantes ao problema de pesquisa durante as disciplinas 

elencadas na intervenção; Acompanhamento e registro do processo de desenvolvimento de Trabalho 

de Conclusão de Curso dos sujeitos de pesquisa; Tarefas descritivas propostas durante as disciplinas 

supracitadas; Reflexões sobre as considerações descritas pelos estudantes e realizadas pelo professor 

e pesquisador; Aplicação de tarefas no desenvolvimento do curso de licenciatura; Documentos 

digitalizados como: avaliações e tarefas desenvolvidas pelos estudantes. Desse modo, a seguir tem-

se uma descrição das premissas da pesquisa e dois questionamentos quanto ao uso de dados 

produzidos durante a pesquisa: 

(                           ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados 

publicados da pesquisa; 

                                                           
30 Ao longo da pesquisa o título passou por transformações que melhor se adequaram ao seu desenvolvimento. 
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(                    ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados 

publicados da pesquisa. 

Os participantes da pesquisa podem ficar despreocupados quanto qualquer desconforto 

emocional e/ou qualquer possível risco psicossocial quanto à: constrangimento, intimidação, 

angustia, insatisfação, mal-estar e etc. Pois os dados desta pesquisa serão utilizados penas para fins 

da pesquisa mesmo e todo o processo garantirá o anonimato dos envolvidos. A pesquisa não 

apresenta nenhum custo e/ou prejuízo financeiro para os envolvidos, visto que o desenvolvimento e 

produção de dados acontecerá inteiramente no espaço da faculdade e nos momentos específicos de 

aula. Informamos ainda que garantiremos o total anonimato da verdadeira identidade dos 

participantes da pesquisa, utilizando nomes fictícios e quando utilizar alguma imagem, estas terão 

efeitos especiais que garantam a não visualização da identidade visual de cada participante. 

Apresenta-se a garantia expressa de liberdade do/a participante de se recusar a participar ou retirar o 

seu consentimento, em qualquer fase ou momento da pesquisa, sem penalização alguma. Declara-se 

também que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 

Informa-se ao/à participante sobre o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou 

futuros), garantida em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa, caso haja qualquer situação 

de desconforto. A pesquisa envolverá apenas armazenamento em banco de dados pessoal, do próprio 

pesquisador, e desse modo informamos aos participantes que toda pesquisa a ser feita com os dados 

que foram coletados deverá ser autorizada pelo/a participante e também será submetida novamente 

para aprovação do CEP institucional e, quando for o caso, à CONEP. Assim, visando a execução de 

investigações futuras, devem ser apresentados ao/à participante as seguintes informações: a) 

justificativa quanto à necessidade, relevância e oportunidade para usos futuros do material que fora 

coletado; b) declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não; c) apresentação das estratégias de divulgação dos resultados, a menos que se trate 

de caso de obtenção de patenteamento, neste caso, os resultados devem se tornar públicos, tão logo 

se encerre a etapa de patenteamento; d) um box para que os/as participantes autorizem a guarda do 

material coletado para uso em pesquisas futuras: 

(                     ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

(                      ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados; 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa:  

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o RG/ 

CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado 

“A Atividade de Estudo na Formação Inicial do Professor de Matemática: o processo de escolhas 

e tomada de decisões para o desenvolvimento de ações na organização do trabalho docente”.. 

Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador responsável BRUNO 

SILVA SILVESTRE sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que 
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posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 
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9.3 Anexo 03 – Documento consubstanciado do Comitê de Ética da UFG: aprovação do 

projeto de pesquisa de doutoramento 
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9.4 Anexo 04 – Plano de Ensino da disciplina: “Fundamentos Teóricos e Metodológicos 

do Ensino de Matemática” 
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Centro Universitário Alfredo Nasser 

Instituto Superior de Educação 
Licenciatura em Matemática 

 

 
PLANO DE ENSINO 

2019/1 

 

Disciplina:  FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO 
DA MATEMÁTICA          

    

Curso: Pedagogia Carga Horária:    60 H 

Professor Dtr. Bruno S Silvestre 

 

Ementa:  Análise e estudos da organização do ensino de matemática pautado em documentos 

oficiais de normatização e regulamentação, inclusive do currículo. Análise da metodologia do 

ensino da matemática em nível de ensino fundamental e médio, fundamentada nas dimensões 

histórico-filosófica, sociocultural, pedagógica e nas bases legais da Educação Matemática. 

Contextualização e interdisciplinaridade. Temas Transversais. Métodos, técnica e recursos 

utilizados no laboratório de Educação Matemática. Análise e criação de materiais lúdicos e 

didáticos que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem do Tratamento da informação, 

Números e operações, Geometria e Álgebra. 
1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo Geral 

Capacitar o estudante para o desempenho adequado de suas funções formando-o, com sólido 

conhecimento Metodológico em Matemática, visando à preparação do acadêmico para o trabalho 

no Ensino Fundamental e Médio e para o exercício da cidadania, a formação ética, o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e a compreensão dos processos produtivos. 

1.2 Objetivos específicos 

1    Estudar, compreender e argumentar sobre os principais fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino de matemática na educação básica. 

2 Conhecer as principais leis (LDB 9394/96 e DCNEM) que estabelecem as diretrizes e bases 

da educação nacional. 

3 Estudar os principais aspectos tratados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - 

Matemática, do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

4 Conhecer alguns aspectos que caracterizam o processo pelo qual a matemática e a Educação 

Matemática se constituiu como ciência e as reformulações que tem sofrido ao longo dos 

tempos. 

5 Compreender o conhecimento matemático como produto cultural e como pode ser 

organizado seu ensino no sistema escolar do Ensino Fundamental e Médio. 

6 Estudar os principais aspectos tratados nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Fundamental e Médio. 

7 Conhecer os principais fatos que estabelecem a reforma do Ensino Médio. 

8 Analisar o movimento conceitual na matemática, para melhor compreendê-la e, também, 

para propor situações de aprendizagem aos alunos. 

9 Estudar a didática da matemática, Etnomatemática, Teoria Histórico Cultural e Organização 

do Ensino de matemática por meio da materiais manipuláveis, jogos, situações de ensino, 

problemas e tarefas de estudo. 

10 Conhecer as principais metodologias aplicadas ao Ensino Fundamental e Médio. 

11 Estudar metodologias aplicadas no Ensino da Álgebra. 

12 Conhecer e estudar sobre o Laboratório de Ensino de Matemática. Analisar situações para 

aulas práticas de matemática. 
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13 Aprofundar e ampliar conhecimento matemático, especialmente em relação a conceitos e 

procedimentos com os quais irão trabalhar no ensino Fundamental e Médio 

 

2. Conteúdo Programático: 
 

UNIDADE I 

 

 

 

 

 

 

 

I – Políticas Públicas 

e orientações do 

funcionamento da 

Educação e Ensino 

de Matemática 

 

22/01/2019 

FORMAÇÃO ORGANIZADA PELOS DOCENTES 

DO CURSO DE MATEMÁTICA. 

 

 

29/01/2019 

Conhecendo a disciplina: Apresentação da disciplina 

e organização de uma situação de ensino: apropriação 

do fazer-se professor e sua complexidade frente aos 

conteúdos matemáticos. A apropriação do conceito de 

fração por meio de materiais manipuláveis. 

 

 

05/02/2019 

Legislação da Educação: estudos sobre a Educação, 

princípios da Educação no Brasil, modalidades de 

ensino. 

 

Textos:  

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9394, 20 de dezembro de 1996. p. 

[7-25] Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/

70320/65.pdf 

 

BRASIL. MEC. SEF. Parâmetros Curriculares 

para o Ensino Fundamental. Brasília, 1998. p. [19-

34]. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.

pdf 

 

BRASIL. MEC. SEF. Parâmetros Curriculares 

para o Ensino Médio. Brasília, 1998.Parte III – 

Ciencias da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias. 1996. p. [42-58]. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pd

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/02/2019 

Legislação da Educação: regulamentação da cultura 

africana e indígena na educação matemática e temas 

transversais. 

 

Textos: 

BRASIL. Lei 11.645, 10 de março de 2008. 

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11645.htm 

 

BRASIL. MEC. SEF. Parâmetros Curriculares 

para o Ensino Fundamental. Brasília, 1998. p. [19-

34]. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.

pdf 
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GERDES. Paulos. Da etnomatemática a arte-

design e matrizes cíclicas. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2010. p. [17-47] 

 

SILVESTRE. B. S. Tarefa de Ensino. Viver a 

matemática. 2012. 

 

UNIDADE II 

 

II – Currículo do Ensino 
de Matemática: 

19/02/2019 Currículo de matemática na Educação Básica: 

 

Textos: 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Educação é a Base. Brasília, 

MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC

_publicacao.pdf  

PINTO, A. H.  A Base Nacional Comum Curricular e 

o Ensino de Matemática: flexibilização ou 

engessamento do currículo escolar.  Bolema vol. 

31 número 59.  Rio Claro.  Dezembro. 2017. p. 1045-

1060. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/bolema/v31n59/0103-636X-

bolema-31-59-1045.pdf  

 

26/02/2019 

O currículo de Geometria: caso específico no 

Estado de Goiás 

 

Textos: 

LIBANEO. J. C., SUANNO. M. V. R., ROSA. S. V. 

L. Didática e Currículo: Impacto dos organismos 

internacionais na escola e o trabalho docente. 

Editora Espaço Acadêmico. CEPED Publicações, 

2016. p. [243-259] 

 

UNIDADE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/03/2019 

Fundamentação teórica dos processos históricos do 

conhecimento matemático e a organização do 

ensino pautada na historicidade dos conceitos 

matemáticos  

 

Textos: 

LANER DE MOURA. Ana Regina (et. al.). Educar 

com matemática: Fundamentos. 1. Ed. Editora 

Cortez, 2016. (Coleção Docência em Formação) p. 

[273-356] 

 

SOUSA, M. C. O Ensino de Matemática da 

Educação Básica na Perspectiva Lógico-Histórica. 

Perspectivas da Educação Matemática, v. 7, nº 13. 

UFMS, Mato Grosso do Sul. 2014. Disponível em: 

http://seer.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/49

0  

 

 

Fundamentação teórica dos processos históricos do 

conhecimento matemático e a organização do 



254 

 

 

 

 

 

 

III – Didática, Ensino e 
Metodologia da 

Matemática 

 

 

 

 

19/03/2019 

ensino pautada na historicidade dos conceitos 

matemáticos  

 

Textos: 

LANER DE MOURA. Ana Regina (et. al.). Educar 

com matemática: Fundamentos. 1. Ed. Editora 

Cortez, 2016. (Coleção Docência em Formação) p. 

[273-356] 

 

SOUSA, M. C. O Ensino de Matemática da 

Educação Básica na Perspectiva Lógico-Histórica. 

Perspectivas da Educação Matemática, v. 7, nº 13. 

UFMS, Mato Grosso do Sul. 2014.  

 

26/03/2019 

 
Avaliação por meio de prova escrita P1. 

 

 

02/04/2019 

O laboratório de Ensino de Matemática: 

 

Textos: 

LORENZATO, Sérgio. (org.) O laboratório de ensino 
de matemática na formação de professores. 3. Ed. 
Campinas. Autores Associados, 2012. (Coleção 
formação de professores) p. [57-92] 

 

 

 

 

 

 

 

09/04/2019 

A organização do ensino na Teoria Histórico 

Cultural e o ensino de álgebra: 

 

Textos: 

SOUSA. M. C. PANOSSIAN. M. L., CEDRO. W. L. 

Do movimento lógico histórico dos conceitos 

algébricos. Campinas, SP. Mercado das Letras, 

2014. (Série Educação Matemática. p. [85-167] 

 

SILVESTRE. B. S. O jogo na apropriação de conceitos 
algébricos. XII Encontro Nacional de Educação 
Matemática 1 ISSN 2178-034X. 2016. Disponível em: 
http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/642
0_3267_ID.pdf 

 

 

 

16/04/2019 

A organização do ensino por meio de materiais 

manipuláveis e jogos. 

 

Textos: 

MUNIZ. C. A. Educação Lúdica da Matemática. 

Educação Matemática Lúdica. In. SILVA. A. J. N., 

TEIXEIRA. H. S. (Org.) Ludicidade, formação de 

professores e educação matemática em diálogo. 1 ed. 

Curitiba, Appris, 2016. IN. p. [17-45] 

 

 

 

23/04/2019 

A organização do ensino por meio de recursos 

tecnológicos e estudo das metodologias ativas 

 

Textos: 
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BACICH, L., MORAN, J. Metodologias ativias para 

uma educação inovadora: uma abordagem teórico-

prática. Porto Alegre. Penso. 2018. 

 

VALENTE, J. Blended learning e as mudanças no 

ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. 

Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/er/nspe4/0101-4358-er-esp-

04-00079.pdf  

 

 

 

30/04/2019 

A formação de professores de matemática e a 

organização do ensino. 

 

Textos: 

SILVESTRE, BRUNO SILVA. A formação do 

professor de matemática: o jogo como recurso de 

ensino. Dissertação – Mestrado em Educação em 

Ciências e Matemática, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2016. Disponível em:  

mestrado.prpg.ufg.br/up/97/o/Dissertação_Bruno

_Silva_Silvestre.pdf 

 

UNIDADE IV 

 

IV – Avaliação da 
organização do ensino 

e da aprendizagem 
em matemática 

 

 

 

 

07/05/2019 

Avaliação da organização do ensino e da 

aprendizagem em matemática 

 

CAMPIONE, J. C. Avaliação assistida: uma 

taxonomia das abordagens e um esboço de seus pontos 

fortes e fracos. In: DANIELS, H. (Org.). Uma 

introdução a Vygotsky. São Paulo: Loyola, 2002. 

p.255-291. 

 

ASSIS MONDONI, M. H., LOPES, C. E. O processo 

da Avaliação no Ensino e na Aprendizagem de 

Matemática. Bolema.  Rio Claro (SP), Ano 22, nº 33, 

2009, p. 189 a 204. Disponível em:  

https://www.redalyc.org/pdf/2912/291221900010.pdf  

UNIDADE V 

 

 

 

V – Elaboração, 
produção, 

desenvolvimento e 
avaliação da tarefa de 

ensino. 

 

 

14/05/2019 

Elaboração de uma tarefa de ensino elaborada 

coletivamente. 

 

21/05/2019 

Desenvolvimento da tarefa de ensino de modo 

experimental em sala de aula e em campo. 

 

28/05/2019 

 

Avaliação por meio de prova escrita P1. 

04/06/2019 Produção de texto científico: “Relato de 

Experiência” 

11/06/2019 Apresentação dos relatos de experiência.   

 

18/06/2019 

 
Período de bancas de TCC institucionais. 
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25/06/2019 

 
Catarse 

3. Metodologia 

• A disciplina Fundamentos Metodológicos da Matemática será desenvolvida numa 
ação articulada de estudos da produção de conhecimento científico, prática e 
desenvolvimento de ações de ensino.  

• Planejamento, execução e avaliação de micro aulas / oficinas pedagógicas / 
seminários. 

• Aulas expositivas, discussão e estudo dirigido. 

• Trabalho de grupo e ou individual – leituras e pesquisas. 

• Produção de textos e relatórios. 

• Uso e manuseio de vídeo, data show e outros. 

• Seminários, debates, leituras, aulas expositivas e dialogadas. 

4. Avaliação 
Trabalhos individuais e em grupo, relatórios, resenha, participação em seminários e 
atividades práticas. Serão considerados como critérios de avaliação: participação, 
assiduidade, pontualidade e desempenho nas aulas reflexivas, cooperação, 
autonomia, criatividade, responsabilidade no cumprimento das atividades propostas e 
contribuições pessoais relativas ao objeto em estudo.  A nota ou conceito será 
distribuído da seguinte forma: 

1º momento - P1 

                                 P1: Trabalhos individuais e em grupo na sala: 3,0;  Prova: 7,0 
 
2º momento - P2 

P2: Trabalhos diversos 1,0; Prova: 3,0; Elaboração, 
desenvolvimento da tarefa de ensino 3,0; Produção do relato de 
experiência 2,0; Avaliação da AIDE: 1,0 

 

5. Atividades Discentes 

• Seminários, debates, leituras, aulas expositivas e dialogadas e dinâmicas de 
grupo com atividades em sala; 

• Leitura paralela (livros, textos e revistas); 

• Trabalhos em grupos e/ ou individual; 

• Reflexões e debates. 

• Elaboração, desenvolvimento, produção de relato de experiência e avaliação de 
uma tarefa de ensino de matemática.  
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Disponível em:  https://www.redalyc.org/pdf/2912/291221900010.pdf 

BACICH, L., MORAN, J. Metodologias ativias para uma educação inovadora: uma 

abordagem teórico-prática. Porto Alegre. Penso. 2018. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394, 20 de dezembro de 

1996. p. [7-25] Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf 

BRASIL. MEC. SEF. Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental. Brasília, 1998. 

p. [19-34]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf 

 



257 

 

 

 

 

BRASIL. MEC. SEF. Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio. Brasília, 1998.Parte 

III – Ciencias da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 1996. p. [42-58]. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf 

BRASIL. Lei 11.645, 10 de março de 2008. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm 

BRASIL. MEC. SEF. Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental. Brasília, 1998. 

p. [19-34]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 

MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf  

CAMPIONE, J. C. Avaliação assistida: uma taxonomia das abordagens e um esboço de seus 

pontos fortes e fracos. In: DANIELS, H. (Org.). Uma introdução a Vygotsky. São Paulo: 

Loyola, 2002. p.255-291. 

GERDES. Paulos. Da etnomatemática a arte-design e matrizes cíclicas. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2010. p. [17-47] 

LANER DE MOURA. Ana Regina (et. al.). Educar com matemática: Fundamentos. 1. Ed. 

Editora Cortez, 2016. (Coleção Docência em Formação) p. [273-356] 

LIBANEO. J. C., SUANNO. M. V. R., ROSA. S. V. L. Didática e Currículo: Impacto dos 

organismos internacionais na escola e o trabalho docente. Editora Espaço Acadêmico. CEPED 

Publicações, 2016. p. [243-259] 

LORENZATO, Sérgio. (org.) O laboratório de ensino de matemática na formação de 

professores. 3. Ed. Campinas. Autores Associados, 2012. (Coleção formação de professores) p. 

[57-92] 

MUNIZ. C. A. Educação Lúdica da Matemática. Educação Matemática Lúdica. In. 

SILVA. A. J. N., TEIXEIRA. H. S. (Org.) Ludicidade, formação de professores e educação 

matemática em diálogo. 1 ed. Curitiba, Appris, 2016. IN. p. [17-45] 

PINTO, A. H.  A Base Nacional Comum Curricular e o Ensino de Matemática: flexibilização 

ou engessamento do currículo escolar.  Bolema vol. 31 número 59.  Rio 

Claro.  Dezembro. 2017. p. 1045-1060. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/bolema/v31n59/0103-636X-bolema-31-59-1045.pdf  

SILVESTRE. B. S. Tarefa de Ensino. Viver a matemática. 2012. 

SILVESTRE. B. S. O jogo na apropriação de conceitos algébricos. XII Encontro Nacional de 

Educação Matemática 1 ISSN 2178-034X. 2016. Disponível em: 

http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/6420_3267_ID.pdf 

SILVESTRE, BRUNO SILVA. A formação do professor de matemática: o jogo como 

recurso de ensino. Dissertação – Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. Disponível em:  

mestrado.prpg.ufg.br/up/97/o/Dissertação_Bruno_Silva_Silvestre.pdf 

SOUSA, M. C. O Ensino de Matemática da Educação Básica na Perspectiva Lógico-

Histórica. Perspectivas da Educação Matemática, v. 7, nº 13. UFMS, Mato Grosso do Sul. 2014. 

Disponível em: http://seer.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/490 

SOUSA. M. C. PANOSSIAN. M. L., CEDRO. W. L. Do movimento lógico histórico dos 

conceitos algébricos. Campinas, SP. Mercado das Letras, 2014. (Série Educação Matemática. 

p. [85-167] 

VALENTE, J. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de 

aula invertida. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/er/nspe4/0101-4358-er-esp-04-

00079.pdf  



258 

 

9.5 Anexo 5 – Banners produzidos durante a disciplina de “Fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino de matemática” e “Estágio supervisionado III”. 

9.5.1 Banner produzido de forma coletiva pelo estudante Carlos 

 

O ESTUDO DA RAZÃO E PROPORÇÃO MEIO DO JOGO 

Acadêmicos: Maitê, Breno e Jhon 

 

Introdução 

As primeiras noções de Razão e proporção surgiu a partir das necessidades que as pessoas tinham 

de comparar determinadas situações. Entende-se por Razão a comparação de duas grandezas, em 

outras palavras é o resultado obtido a partir da divisão entre dois números. Assim quando divididos 

um número pelo outro obtemos uma comparação. Já a Proporção é uma igualdade entre duas 

razões, ou seja, é a relação entre partes que proporciona um equilíbrio estético e harmônico. 

 A proporção possui uma propriedade que diz o seguinte: “em uma proporção, o produto 

dos extremos é igual ao produto dos meios” Essa propriedade pode ser colocada em prática na 

verificação da proporcionalidade, realizando uma operação denominada multiplicação cruzada, 

por exemplo: 

 

 

Fonte: http://educacao.globo.com/matematica/assunto/matematica-basica/razao-e-

proporcao.html Acesso em 18 maio 2019 

Metodologia 

Inicialmente explicar o conceito de Razão e Proporção, após a compreensão mostrar de maneiras 

simples como o conteúdo pode ser aplicado em atividades do cotidiano do estudante. Com isso o 

objetivo é conseguir a melhor interpretação do conceito para os estudantes, neste momento será 

apresentado um jogo. 

O objetivo do jogo é através de um circuito estimular o uso de procedimentos necessários para a 

solução de problemas com Razão e Proporção, com isto formular hipóteses sobre problemas 

matemáticos e demonstrar através de uma brincadeira onde o conteúdo pode ser aplicado. 

O jogo terá um circuito que para os jogadores avançar será feito um sorteio onde o jogador ira 

retirar uma pergunta referente a Razão e proporção, caso o jogador acerte terá a oportunidade de 

jogar o dado e assim avançar o número de casas retiras nos dados, se caso o jogador errar a questão 

escolhida o mesmo perderá sua vez de jogar. 
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Resultados e discussões 

O professor ao organizar intencionalmente o ensino de matemática por meio de recursos 

manipulativos. 

Segundo LOURENZATO (2006) o material concreto pode ser um excelente catalizador para o 

aluno construir o seu saber matemático dependendo da forma que os conteúdos são conduzidos 

pelo professor. Pensando nisso o material concreto é uma ferramenta que auxilia facilita e favorece 

a aprendizagem matemática. 

 

Conclusões 

‘’O material concreto deve proporcionar aos alunos meios de desenvolver diversas formas de 

conhecimento associados ao seu cotidiano, como também contribuir na construção de 

conhecimentos matemáticos.” (GOMES e REGO, 2007, p 21) 
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9.5.1 Banner produzido de forma coletiva pela estudante Maitê 

 

O ENSINO DOS CONCEITOS ALGÉBRICOS DE EQUIVALÊNCIA PARA 

ESTUDANTES DO SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMETAL 

Acadêmicos: Carlos, Marcelinho e Paulus 

 

Introdução 

Esta pesquisa vincula-se ao desenvolvimento da disciplina de Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino de Matemática, compondo pré-requisitos para sua avaliação, em 

desenvolver uma situação de ensino para estudantes do sexto ano do ensino fundamental segunda 

fase, quanto a apropriação dos conceitos algébricos relacionados ao princípio de equivalência. 

Apresenta-se como objetivo principal Apropriar do conceito de equação por meio da 

experimentação com uso de materiais concretos manipulativos. 

O desenvolvimento dessa aula com a utilização de materiais concretos acontecerá de forma 

interativa com a participação e cooperação entre estudantes e professor.  

Busca-se a formação do conhecimento através de uma situação problema com a utilização da 

balança de dois pratos que possibilitem aos estudantes formar suas conclusões sobre as relações 

existentes numa equação de equivalência. 

 

 
FIGURA 1: Balança produzida pelos pesquisadores 

FONTE: Elaborado pelos autores 

 

Metodologia 

Para o desenvolvimento desta aula, utiliza-se de uma balança de dois pratos, para que os estudantes 

se apropriem através da experimentação do conceito de equação de 1º, como sendo uma sentença 

matemática onde temos uma igualdade entre os dois lados, e que envolve números desconhecidos 

representados por letras 

No primeiro momento será realizada uma introdução aos conceitos de equação de 1º com uma 

variável com utilização de pincel e lousa. 

 No segundo momento será realizada atividade interativa com a participação dos estudantes e com 

o uso dos materiais concretos (balança de dois pratos e pedaços de madeira com tamanhos e pesos 

variados). Busca-se a construção do significado da igualdade entre membros da equação, 

utilizando o conceito de comparação de objetos, comparação de pesos, e a transição da linguagem 

natural para a linguagem matemática através da retirada de objetos semelhantes de cada lado da 

balança para manter o equilíbrio, ate que não exista objetos igual nos dois lados e permita que seja 

feita uma equivalência com a finalidade de se encontrar o termo desconhecido. 

No terceiro momento será aplicado um desafio a turma para se avaliar se houve apropriação do 

conceito de equações de 1º grau. 
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FIGURA 2: Apresentação da organização do ensino de álgebra 

FONTE: Elaborado pelos autores 

 

Resultados e discussões 

Através do uso de matérias manipulativos busca-se criar um ambiente favorável à aprendizagem 

através da interação entre os estudantes e o professor, visando a construção de um conhecimento 

significativo por meio deduções extraídas da realização na pratica. 

Busca-se a construção do significado da igualdade entre membros da equação, utilizando o 

conceito de comparação de objetos, comparação de pesos, e a transição da linguagem natural para 

a linguagem matemática. 

 

Conclusões 

Conclui-se que, o ensino de equações por meio de materiais manipulativos facilita a observação, 

a análise e a compreensão das operações algébricas, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e 

científico do aluno, facilitando a resolução de problemas o que torna o processo de aprendizagem 

mais duradouro. 
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9.6 Anexo 6 – Links31 de acesso a produção dos registros escritos pelos sujeitos de 

pesquisa. 

 

9.6.1 Trabalho de Conclusão de Curso dos principais estudantes sujeitos de pesquisa 

na forma de artigo 

 

Artigo produzido por Carlos 

Link de acesso:  

https://drive.google.com/file/d/1LL2SFLvMUkQHFQg8H333XNBAxAhhLfgu/view?usp=sharing  

 

Artigo produzido por Maitê 

Link de acesso: 

https://drive.google.com/file/d/1jI3K76GtGIkXshXDO-81AR-zN6dXCvUE/view?usp=sharing  

 

9.6.2 Portifólio dos Estágios  

 

Portifólio desenvolvido por Carlos 

Link de acesso: 

1.  

https://drive.google.com/file/d/1SuoTsZ14-dw4n0cjUsDonDuWTajRfDC1/view?usp=sharing 

2.  

https://drive.google.com/file/d/1UTl9QRGi5X-5Y1ZDiQq7GeYw1cba7kW2/view?usp=sharing  

 

Portifólio desenvolvido por Maitê 

Link de acesso: 

1.  

https://drive.google.com/file/d/1MMhdEa4s1nxaZX3IlXnVTpkVdLUM60_0/view?usp=sharing  

2.  

https://drive.google.com/file/d/14FhGZvPPC8waaiXjeBnlj53OXT4PpSKn/view?usp=sharing  

                                                           
31 Os links direcionarão aos arquivos em drive do pesquisador, que somente serão acessados mediante 

aprovação do mesmo, por meio de justificativa prévia. Em todos os arquivos foram suprimidos quaisquer 

informações que pudessem identificar os sujeitos envolvidos na pesquisa e/ou outrem, garantindo o anonimato 

e ética acadêmica. 


