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RESUMO 
 

 

SILVA, M. M. A apropriação dos aspectos constituintes da Atividade Pedagógica por 

professores de Matemática em formação inicial. Tese - Doutorado em Educação Ciências e 

Matemática da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2018. 

 

 

A presente pesquisa insere-se em uma realidade marcada pela falta de clareza pedagógica 

acerca de „como organizar‟ os processos de formação inicial de professores de Matemática e 

do ensino da Matemática escolar. Teve-se por objetivo investigar as ações de professores de 

Matemática em formação para que se compreenda o processo de apropriação dos aspectos 

constituintes de suas atividades pedagógicas. Para alcançar tal objetivo partiu-se do 

entendimento de que pensar o problema da organização da aprendizagem da docência em 

Matemática implica compreender os aspectos da atividade pedagógica desse professor como 

objeto de investigação. Conexo a esse objetivo e objeto de pesquisa, nos organizamos para dar 

respostas à seguinte questão: Quais ações dos professores em formação nos dão indícios do 

desenvolvimento do processo de apropriação dos aspectos constituintes da atividade 

pedagógica do professor de Matemática? Nesse caminho buscou-se apreender para além da 

aparência pseudoconcreta e de suas expressões singulares e particulares, identificar as 

relações essenciais que constituem e definem essa peculiar atividade social em que 

professores  e alunos se engajam como agentes de transformação da realidade circundante. Os 

dados empíricos para a análise foram obtidos com base no desenvolvimento de um 

experimento formativo realizado com dez professores em formação matriculados na disciplina 

de Estágio Supervisionado II do quarto ano de licenciatura de Matemática em uma IES 

goiana.  A base teórica foi a Teoria Histórico Cultural e os fundamentos filosóficos e 

metodológicos que derivam do Materialismo Histórico-Dialético. Deu-se ênfase às categorias 

movimento, contradição, mudança qualitativa e totalidade e ao conceito de consciência. A 

partir dos dados construíram-se três unidades de análise: 1ª - Os indícios de apropriação do 

planejamento como aspecto da atividade pedagógica; 2ª - Conteúdos: a compreensão do seu 

papel; 3ª - Avaliação: elemento integrador da atividade pedagógica. Em consonância com as 

unidades estabeleceu-se os episódios que se compuseram de cenas de onde foram destacados 

os flashes. Essa estrutura analítica mostrou-se capaz de realizar a apreciação da constituição 

da aprendizagem da docência por meio do ensino de Matemática da educação básica. Nesse 

caminho, objetivou-se apreender quais seriam os aspectos que constituem a atividade 

pedagógica do professor de Matemática. Os resultados alcançados dão ênfase a três aspectos: 

planejamento, conteúdo e avaliação, e colocaram também em evidência a interface entre eles, 

sendo esta entendida como um sistema no qual esses elementos se condicionam 

reciprocamente, sendo isto, um possível traço universal da atividade pedagógica do professor 

de Matemática situada na totalidade da sociedade capitalista. Os dados também revelaram a 

formação de princípios para a organização do processo formativo de professores de 

Matemática, conexo ao ensino da Matemática na educação básica. Evidenciam ainda que a 

relação entre os aspectos da atividade pedagógica planejamento-conteúdo-avaliação não se 

apresenta ao professor de forma pura e não pode ser pensada em si mesma, mas no interior de 

interdependências em movimento de condicionamento recíproco. Além disso, os dados 

apontam que a relação dos aspectos da atividade pedagógica se manifesta e se concretiza de 

forma singular, tendo o professor de organizá-la considerando a heterogeneidade da sala e 

reconhecendo o desenvolvimento como expressão singular-particular de leis universais 

inerentes ao sujeito. Dessa forma, o conhecimento pelo professor em formação das leis gerais 

e forças motrizes do desenvolvimento de caráter universal-abstrato deve se articular ao 
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conhecimento matemático sobre as circunstâncias particulares do desenvolvimento de seus 

alunos. Assim, revela a expressão particular-concreta das leis gerais, num movimento de 

ascensão do abstrato ao concreto. 

Palavras-chave: professores de Matemática em formação inicial, atividade pedagógica, 

planejamento, conteúdo, avaliação, materialismo histórico-dialético. 
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ABSTRACT 

 

 

SILVA, M. M. The appropriation of the constituent aspects of the Pedagogical Activity by  

Mathematics teachers in their initial formation. Thesis - PhD in Sciences and Mathematics 

Education of the Federal University of Goiás, Goiânia, 2018.  

 

 

The present research is inserted in a reality marked by the lack of pedagogical clarity on 'how 

to organize' the processes of initial formation of Mathematics teachers and the teaching of 

Mathematics at schools. The purpose of this study was to investigate the actions of 

Mathematics teachers in formation to understand the process of appropriation of the 

constituent aspects of their pedagogical activities. In order to achieve this goal, we started 

from the understanding that thinking about the problem of the organization of teaching 

learning in Mathematics implies understanding the aspects of the pedagogical activity of this 

teacher as an object of investigation. In connection with this objective and object of research, 

we organized ourselves to answer the following question: What teachers in formation`s 

actions give evidence of the development of the constituent aspects of the appropriation 

process of the Mathematics teacher`s pedagogical activity? In this sense, we sought to 

apprehend beyond the pseudoconcrete appearance and its singular and particular expressions, 

to identify the essential relations that constitute and define that peculiar social activity in 

which teachers and their students are engaged as agents of transformation of the surrounding 

reality. The empirical data for the analysis were obtained based on the development of a 

training experiment carried out with ten senior student teachers who were attending the 

Supervised Internship II course of their Mathematics Program in an IES (Higher Education 

Institution) in Goiás. The theoretical basis was the Cultural Historical Theory and the 

philosophical and methodological foundations that derive from Historical-Dialectical 

Materialism.  The categories of movement, contradiction, qualitative change and totality, and 

the concept of consciousness were highlighted. From the data three units of analysis were 

build: 1st - The indications of appropriation of the lesson plan as an aspect of the pedagogical 

activity; 2nd - Contents: the understanding of its role; 3rd - Evaluation: integrating element of 

the pedagogical activity. In line with the units, episodes were build, consisting of scenes from 

which the flashes were taken. This analytical structure was able to develop the appreciation of 

the constitution of teaching learning through the Mathematics teaching of basic education. 

Therefore, the objective was to apprehend what the aspects that constitute the pedagogical 

activity of the Mathematics teacher would be. The results achieved stress three aspects: 

planning, content and evaluation, and they also highlighted the interface between them, being 

it understood as a system in which these elements mutually condition one another, making it a 

possible universal trait of pedagogical activity of the mathematics teacher in the totality of the 

capitalist society.  The data also showed the formation of principles for the organization of the 

formative process of Mathematics teachers, connected to the teaching of Mathematics in basic 

education. They also highlighted that the relationship between the aspects of the pedagogical 

activity planning-content-assessment is not presented to the teacher in a pure way and can not 

be thought of in itself, but within the interdependences in reciprocal conditioning movement.  

In addition, data point that the relation of the aspects of pedagogical activity is manifested and 

accomplished in a unique way, the teacher has to organize it considering the classroom 

heterogeneity and recognizing the development as a singular-particular expression of 

universal laws inherent to the subject. Thus, the student teacher´s knowledge on the general 

laws and driving forces of the development of a universal-abstract character must articulate 
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with the mathematical knowledge on the particular circumstances of the improvement of 

his/her students. Therefore, it reveals the particular-concrete expression of general laws, in a 

movement of ascension from the abstract to the concrete. 

 

Key words: Mathematics teachers in initial formation, pedagogical activity, planning, 

content, assessment, historical-dialectical materialism. 
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Renova-te. 

Renasce em ti mesmo. 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 

Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 

Destrói os olhos que tiverem visto. 

Cria outros, para as visões novas. 

Destrói os braços que tiverem semeado,  

Para se esquecerem de colher. 

Sê sempre o mesmo. 

Sempre outro. Mas sempre alto. 

Sempre longe. 

E dentro de tudo." 

 

Cecília Meireles 
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TRANSFORMAÇÃO: FIO QUE UNE O MATERIAL E O SIMBÓLICO, O 

ABSTRATO E O CONCRETO, O SUJEITO E SUAS RELAÇÕES  

 

 

São as experiências e transformações vividas que 

determinam a consciência do sujeito; portanto, é 

indispensável analisar cada período, cada recorte 

temporal em que o sujeito está inserido, haja vista que o 

contexto determina ações e transformações pelas quais o 

ser social está intrinsecamente conectado (MARX, 

ENGELS, 1996) 

 

 

Para transformar o sujeito e suas relações é necessário conhecê-lo em sua 

processualidade histórico-temporal, em sua gênese e devir. A característica essencial à 

dinâmica do desenvolvimento humano indica que a determinação de sua consciência
1
 parte do 

seguinte pressuposto: qualquer que seja o momento histórico-temporal,  ele revela sempre as 

circunstâncias que fazem os indivíduos, bem como as circunstâncias por eles criadas. Sendo 

assim, as condições simbólicas determinadas pelas transformações originadas na atividade das 

gerações precedentes, apropriadas pelos indivíduos em seu processo de inserção na vida 

social, circunscrevem a construção das gerações futuras. São as mudanças de inclusão ativa, 

de transposição de fronteiras em cada espaço-tempo histórico-social ao qual o sujeito pertença 

que acarretarão suas transformações, aqui entendidas como “mudança interna que torna 

evidente a alteração da essência do objeto” (DAVIDOV, 1999, p. 42). Essa constatação nos 

conduz, segundo Davidov
2
, à compreensão da natureza da transformação que permite ao 

homem ir além das determinações do contexto histórico-cultural e “encontrar meios que 

ultrapassem as possibilidades de uma dada situação” (1990, p. 127). Assim, transformação é 

atividade prática e crítica de reprodução de instrumentos e resultados que permite demudar o 

objeto ao mesmo tempo em que cria as condições necessárias para tornar outras apropriações 

possíveis. Por esse motivo, o movimento de transformação mantem o sentido de totalidade 

histórica do desenvolvimento humano.  

                                                           
1
 O conceito de consciência nesta tese será entendido de acordo com os pressupostos vigotskianos, entretanto, 

“Vigotski não apresenta explicitamente um conceito de consciência, mas traz elementos essenciais para a sua 

compreensão” (COSTA, 2017, p. 74). Consciência é sempre consciência socialmente mediada (VIGOTSKI, 

2000). Segundo Toassa (2006, p. 78), com base em Vigotski,  a  consciência é, pois, um único sistema 

psicológico “[...]  –  é, portanto, uma estrutura composta de outras estruturas que se desenvolve com 

modificações da estrutura geral e de vínculo entre seus elementos, os quais mantêm entre si uma relação dialética 

de parte-todo, criada pela inserção dos sujeitos nas atividades sociais”.  
2
 Todas as traduções da obra de Davidov são de nossa autoria. 
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Imersos nessas concepções, não nos era permitida a ideia de uma imposição acerca  do 

entendimento do  processo formativo de professores de Matemática. Afinal, buscávamos 

entender um contexto formativo com base em suas circunstâncias sócio-históricas. Tais 

circunstâncias, em uma perspectiva dialética de contradição-transformação,  constituem os 

indivíduos ao mesmo tempo em que são por eles constituídas. Nesse caminho fomos 

questionando como poderíamos compreender e apreender a maneira pela qual esses sujeitos 

se apropriavam dos aspectos constituintes de sua atividade pedagógica, a partir de um 

contexto que lhes proporcionasse ações e transformações. (Entre outros aspectos, nesta tese 

destacaremos o planejamento, o conteúdo e a avaliação).  

Esse percurso e busca não se iniciaram aqui no doutorado, mas sim no mestrado. 

Nossa pesquisa de doutorado é uma continuação da investigação realizada no mestrado. Mas 

por que fazer isto? Pode-se notar que, na parte pré-textual desta tese, usamos um poema de 

Cecilia Meireles que faz alusão à necessidade de renovar e renascer (aqui entendida como 

transformar) sendo esse imperativo uma particularidade do ser humano. O que buscamos 

como pesquisadora na investigação do doutorado, a partir dos dados coletados ainda no 

mestrado, foi o „renascimento em nós mesmos‟, uma alusão à ideia de transformação proposta 

pela poetisa. Obviamente que nesse estudo não fizemos uso da totalidade desses dados. Ao 

contrário, somente tivemos tempo e possibilidades de realizar a análise de pequena parte 

deles, até mesmo pelas especificidades temporais do mestrado. Esperamos ter condições 

objetivas de multiplicar nosso olhar teórico para que possamos ver o que outrora não foi 

apreendido, isto é: multiplicar nossa capacidade de entendimento do processo formativo 

desenvolvido, mesmo que isto signifique „mudar algo que já estava posto‟ para que algo novo  

seja criado. Somente assim, ainda sendo „a mesma pessoa‟ que realizou o mestrado, teremos 

condições de ser „outra‟, com distintas características  sempre  dentro de tudo e do todo.  

Entre  „o devo ou não continuar‟ no doutorado a pesquisa que outrora iniciei, escolhi o 

„devo continuar‟ pela busca do que ainda me inquieta acerca do processo formativo  de 

professores de Matemática. Devo continuar porque ainda não me vejo no limiar da minha 

história, porque ainda não foi dito tudo, porque ainda „devo dizer palavras enquanto as 

houver‟ ou  „dizê-las até que me encontrem‟. Também por que me encontro num processo de 

formação e transformação que me faz enxergar o que antes não foi visto no mestrado. Criam-

se outras visões do até então desconhecido (as partes do experimento formativo que contêm 

os dados propícios à análise no doutorado e não foram utilizados no mestrado) e, conforme 

Cecília Meireles, „sendo sempre a mesma, sempre outra‟. 
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 Pretendemos desenvolver no doutorado uma proposta de pesquisa alicerçada em 

contínuo fazer investigativo que integre resultados (por exemplo, ao que já foi feito no 

mestrado), permitindo avanços no que outrora teríamos apreendido sobre o fenômeno 

investigado. Com o propósito de criar as condições para compreender o processo de 

apropriação desses aspectos constituintes da atividade pedagógica do professor de Matemática 

(planejamento, conteúdo e avaliação), a partir da metamorfose dos professores de Matemática 

em formação desenvolvemos um experimento formativo. Consideramos que, a todos os 

sujeitos participantes, individual e coletivamente, foi oportunizada a possibilidade de se 

transformarem por meio de movimentos, como: compreensão da base teórica a eles ofertada, 

do planejamento, da reelaboração das atividades de ensino, do seu desenvolvimento em sala 

de aula e da avaliação do processo em questão. 

A organização desse particular contexto formativo originou-se da perspectiva de que a 

formação de professores de Matemática é um tema cujas possibilidades de pesquisa ainda não 

se esgotaram. Afinal, estamos diante de desafios que tomam diferentes formas no tempo e no 

espaço, nos distintos contextos histórico-sociais. Conforme Bicudo (1999), Pimenta (2004) e 

Moura et. al. (2010), é necessário discutir a formação inicial de professores de Matemática, 

suas deficiências e fragilidades, bem como suas possibilidades de organização em um dos 

principais contextos formativos: o estágio supervisionado. 

Ora, não está a Matemática inserida nos contextos sócio-histórico e cultural nos quais 

o homem é agente transformador da realidade a que pertence?  Não é esse homem quem 

participa ativamente da construção dos conceitos e teorias dessa ciência? Não seria a 

produção do conhecimento matemático oriunda de suas necessidades? O pensamento 

conceitual depende da atividade do homem? Precedendo o objetivo e a pergunta de pesquisa, 

nesta investigação preocupamo-nos em discutir essas problemáticas estabelecendo, por meio 

delas, relações que sustentassem a formação de professores. Esta implicaria a compreensão 

dos conhecimentos matemáticos como produtos históricos da atividade humana. Desse modo, 

a aprendizagem da docência em Matemática necessita ir além da transmissão mecânica de 

conteúdos matemáticos, devendo se transformar em atividade social e historicamente situada. 

Vários são os pesquisadores brasileiros que têm realizado estudos a respeito de como a 

aprendizagem da docência em Matemática vem ocorrendo nas Universidades brasileiras, e de 

que modo esse processo pode ser modificado pela forma de compreensão da apropriação dos 

elementos que perfazem a atividade pedagógica. Entre eles destacamos: Bicudo (1999); 

D‟Ambrósio (2007); Fiorentini e Lorenzato (2009); Libâneo (2004); Lorenzato (2010); Moura 
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et al. (2010). Com base na leitura de trabalhos desenvolvidos por esses autores e ancorados 

em nosso referencial teórico questionamo-nos no sentido de entender a necessidade de 

superação na\da forma como esses processos são organizados.  

Em consonância com essas questões, visamos compreender o fenômeno de formação 

do professor de Matemática alicerçados nos pressupostos teórico-metodológicos da 

abordagem histórico-cultural e suas relações com o materialismo histórico- dialético. Nesta 

investigação buscamos um caminho que, de conformidade com  Moura (2003), pudesse 

instituir a “mediação necessária no processo de constituição dos sujeitos envolvidos, e não 

apenas como fim em si mesma” (p. 89). Concretamente,  assumir o enfoque histórico-cultural 

como fundamento para pensar os processos formativos do professor de Matemática é, no 

entender de Moraes (2008), “compreendê-lo como meio de apropriação da cultura produzida 

historicamente” (p. 112). Entretanto, no que concerne à tomada de consciência
3
 dos sujeitos 

sobre si mesmos e suas interações com a realidade histórico-social do seu meio,  Luria assim 

se expressa: 

 

Para explicar as formas mais complexas da vida consciente do homem é 

imprescindível sair dos limites do organismo, buscar as origens desta vida 

consciente e do comportamento categorial, não nas profundidades do cérebro ou da 

alma, mas sim nas condições externas da vida e, em primeiro lugar, da vida social, 

nas formas histórico-sociais da existência do homem (LURIA, 1986, p. 20). 

 

 Por esse entendimento, a tomada de consciência
4
 dos sujeitos é inter-relacionada às 

suas ações e contextos pertencentes. Os conhecimentos produzidos nos contextos formativos 

devem ser decorrentes da prática social do professor e dos alunos, numa intrínseca relação 

dialética na qual a teoria norteia a prática e a prática transforma a teoria. Enseja-se, pois,  a 

produção de conhecimento em diferentes níveis e de acordo com a compreensão dos sujeitos 

envolvidos. Esse processo deve ser fecundo para que nasça um debate em torno do aprender e 

do ensinar a Matemática. Nesses momentos, novos saberes podem vir à tona possibilitando 

outra organização para a aprendizagem da atividade pedagógica do professor de Matemática. 

                                                           
3
  Vigotski (2013)  explica que a tomada de consciência que os sujeitos têm de si e de suas ações está baseada na 

origem social da consciência e traz a experiência social e a experiência histórica como importantes componentes 

do comportamento do homem. 
4
 De acordo com Toassa (2006), queremos esclarecer que a discussão do conceito de consciência em Vigotski 

passou por modificações ao longo de sua  obra, mas  podemos desdobrá-lo em três acepções: 1) como processo e 

seu produto: a tomada de consciência da realidade externa e interna; 2) como atributo de conteúdos: qualificando 

diversas funções ou conteúdos psíquicos; e 3) como sistema psicológico do sujeito em relação ao meio e consigo 

mesmo. Tais acepções  se articulam, produzindo um dos fundamentos da psicologia geral.  
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O debate em questão deve criar espaços para repensar a relação com a realidade 

escolar na qual aluno e professor em formação compreendam-se como sujeitos na construção 

de uma representação social. Essa representação seria decorrente da experiência vivida na 

interação social, mergulhada em contexto histórico-temporal e social-cultural. Nesse 

ambiente, onde se possa discutir o estudo do desenvolvimento psíquico humano, está inclusa 

a compreensão da consciência
5
 humana  entendida como forma peculiar de atividade, ou seja, 

“como um produto e um derivado da vida material, da vida externa, que se transforma em 

atividade da consciência” (DAVIDOV, 2002, p. 52).  

Conexo a essa discussão Marx e Engels asseveram que 

 

A produção das ideias, das representações
6
 e da consciência está, a princípio, direta 

e intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens; ela é a 

linguagem da vida real. As representações, o pensamento, o comércio intelectual dos 

homens aparecem aqui como a emanação direta de seu comportamento material. [...] 

São os homens que produzem suas representações, suas ideias. A consciência nunca 

pode ser mais que o ser consciente; e o ser dos homens é o seu processo de vida real 

(1996, p. 19). 
 

Para Marx e Engels, a ideologia está ligada à produção das ideias pelo meio social, 

logo, a realidade é contraditória. Essa elaboração demarca a posição central do materialismo 

histórico dos autores frente à seguinte posição: a consciência torna-se atividade material. 

Em uma realidade formativa que se propõe trabalhar com esses princípios teóricos e 

que possui como objeto de investigação a atividade pedagógica do professor de Matemática, 

criamos condições para obter respostas à seguinte questão central: Quais ações dos 

professores em formação nos dão indícios do desenvolvimento do processo de apropriação 

dos aspectos constituintes da atividade pedagógica do professor de Matemática? Acreditamos 

que, ante essas ações, poderemos demonstrar a gênese acerca da apropriação dos aspectos 

constituintes dessa singular atividade pedagógica. Em relação à pergunta de pesquisa, tivemos 

o seguinte objetivo principal: investigar as ações dos professores de Matemática em formação 

                                                           
5
 O entendimento da consciência humana  para Davidov está interconectado ás ideias de Vigotski. Para Vigotski 

o conceito de consciência sempre esteve atrelado à compreensão da importância da socialidade do homem; tal 

acuidade esteve  presente na obra de Vigotski desde as origens do conceito de  autoconsciência nas relações 

sociais até a apreensão da consciência como  caráter sistêmico do sistema psicológico humano. Essa concepção 

da consciência como produto e derivado da vida material-social posta por Davidov é característica desde as 

primeiras ideias sobre consciência para Vigotski, sendo que a mesma se preserva na  conceituação mais madura 

do termo por ele. 
6
 A ideia de uma representação, aos olhos de Marx, corresponde às ilusões, subsunção da consciência de 

realidade. Está diretamente contraposta ao mundo real, uma idealização de liberdade. Por conseguinte, “na 

representação, os indivíduos são mais livres sob o domínio da burguesia do que antes, porque suas condições de 

existência lhes são contingentes; na realidade, eles são naturalmente menos livres sob o domínio da burguesia do 

que antes, porque estão muito mais subsumidos por um poder objetivo” (MARX, 2002, p. 95). 
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para que se compreenda o processo de apropriação dos aspectos constituintes de suas  

atividades pedagógicas. No percurso ao encontro desse objetivo, procuraremos apreender 

como esses sujeitos se articulam para constituir sua atividade pedagógica sustentada no 

entendimento do movimento de ascensão do abstrato ao concreto. Nesse caminho nos 

permitiremos a tarefa de compreender o fenômeno de aprendizagem da docência quanto à 

necessidade lógica de descobrir, nos fenômenos, a categoria mais simples (o empírico) para 

chegar à categoria síntese de múltiplas determinações (o concreto).  

Isto significa dizer que a análise do fenômeno formativo em estudo pode ser 

empreendida quando conseguimos descobrir sua mais simples manifestação e, ao nos 

debruçar sobre ela elaborando abstrações, possamos compreender plenamente o fenômeno 

observado. Assim, um determinado processo educativo-formativo pode, por exemplo, ser 

entendido a partir das reflexões sobre as relações cotidianas entre professores e alunos. 

Quanto mais abstrações pudermos pensar sobre essa categoria simples, empírica, mais 

próximos estaremos da compreensão plena do processo em questão.  

A escolha do movimento de ascensão do abstrato ao concreto se deu por acreditarmos 

que ela seria capaz de representar a transformação das relações dos sujeitos na realidade 

objetiva que tínhamos. Esse movimento exprime a articulação entre as categorias que 

sustentaram o experimento: contradição, totalidade, mudança qualitativa e movimento. Desse 

modo, a ascensão do abstrato ao concreto viabiliza o estabelecimento de  profundas relações 

entre as categorias dialéticas citadas e a apropriação dos elementos da atividade pedagógica 

que  se desenrolavam no experimento formativo. Esse movimento analítico foi essencial no 

estabelecimento de relações e nexos para a construção de uma análise concreta da realidade 

que ali se delineava. 

Para manter a interconexão necessária entre objeto, pergunta e objetivo, fez-se 

imprescindível a utilização de uma abordagem teórica e metodológica que nos permitisse 

vislumbrar para além dos „recortes‟ de realidades estáticas no contexto do processo de 

constituição da atividade pedagógica dos citados professores.  Compreendemos que isto não 

poderia ser produzido individualmente, mas em contextos sociais, culturais e históricos, 

mediados por instrumentos em que a linguagem assume função fundamental. Em consonância 

com nossa base teórica, a linguagem não pode ser estudada independentemente de seu 

contexto sócio-histórico pois traz em si os valores e a história social do coletivo que a pratica. 

Entendemos que, em uma pesquisa, abranger o processo de desenvolvimento de determinado 

fenômeno em todas as suas fases, mudanças e possibilidades de combinação significa, 
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fundamentalmente, descobrir sua natureza e sua gênese. Conforme Vigotski (1998, p. 86) “é 

somente em movimento que um corpo mostra o que é”. Evidentemente, para realizar essa 

apreensão necessitamos de um método, sendo aqui escolhido o materialismo histórico 

dialético.  

 

Com este método, partimos sempre da relação primeira e mais simples que existe 

historicamente, de fato [...]. Depois, procedemos à sua análise. Pelo próprio fato de 

se tratar de uma relação, está implícito que há dois lados que se relacionam entre si. 

Cada um desses dois lados é estudado separadamente, a partir do que se depreende 

sua relação recíproca e sua interação. Encontramo-nos com contradições que exigem 

uma solução. Porém, como aqui não seguimos um processo de reflexão abstrato, que 

se desenvolve exclusivamente em nossas cabeças, mas uma sucessão real de fatos, 

ocorridos real e efetivamente em algum tempo ou que continuam ocorrendo, essas 

contradições também estarão determinadas na prática, onde, provavelmente, também 

será encontrada sua solução. E, se estudarmos o caráter dessa solução, veremos que 

se consegue criando uma nova relação, cujos dois lados opostos teremos agora que 

desenvolver, e assim sucessivamente (ENGELS,  2008, p. 283). 

 

O método supracitado nos possibilitará partir do concreto idealizado, da visão intuitiva 

do fenômeno ainda não submetido à análise para desvelar suas multideterminações 

psicológicas, históricas, sociais, políticas e ideológicas. O materialismo histórico-dialético nos 

possibilitará apreender a visão real, o concreto pensado, revelando sua construção imersa nas 

contradições das ações dos professores de Matemática em formação. Sabemos que tais 

possibilidades requerem duros enfrentamentos. Afinal, a aprendizagem da atividade 

pedagógica do professor de Matemática, assim como qualquer conhecimento produzido pelo 

homem, não é linear, tampouco completamente mensurável.  O importante no processo de 

compreensão, investigação e construção de entendimentos para a atividade pedagógica do 

professor de Matemática é conceber que se trata de um fenômeno em movimento permanente, 

caracterizado por mudanças quantitativas e qualitativas. Então, podemos compreender que 

todos os fenômenos devem ser estudados como processos em movimento. 

Acreditamos que nossa pesquisa possa  trazer novos elementos acerca dos processos 

formativos em Matemática, no sentido de direcioná-los para a compreensão de que o trabalho 

do professor de Matemática possui características particulares, mas também é um trabalho 

com atributos pedagógicos e políticos. Nesse viés, o estudo e a análise crítica das relações 

entre as transformações e mudanças dos contextos formativos de professores de Matemática e 

sua repercussão na realidade educacional são de relevância indiscutível para compreendermos 

os determinantes e o futuro do ensino-aprendizagem dos conceitos matemáticos em sala de 

aula. 



27 
 

 O processo formativo docente em Matemática, tal como o temos em nossa realidade, 

retira seu caráter histórico e político, encobrindo e ignorando as contradições que constituem 

a realidade. Assim ocorrendo, reduz dominantemente os processos de formação do educador a 

uma perspectiva adaptativa. Nesse caminho, a Universidade acaba constituindo-se 

historicamente como uma das formas de materialização dessa conjectura. De acordo com 

Mészáros (2005), a Universidade se constitui como local adequado para  “[...] gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não pudesse 

haver nenhum tipo de alternativa à gestão da sociedade [...] (p. 36). Sendo vista como local 

formativo privilegiado, a Universidade torna-se fruto da prática fragmentada, expressando e 

reproduzindo essa fragmentação por meio de seus conteúdos, métodos e formas de 

organização do ensino de conceitos matemáticos. 

Aqui tomamos como exemplo uma proposta especial de formação de professores de 

Matemática que possui o estágio supervisionado como lócus privilegiado de aprendizagem da 

docência em Matemática. Esse pressuposto coloca em evidência uma concepção diferente de 

organização do estágio supervisionado que pode se revelar no caminho metodológico 

escolhido – o experimento
7
 formativo. Esse processo caminha em sentido oposto à concepção 

que alicerça a organização curricular e, a nosso ver, - vigora na maioria das Universidades 

brasileiras -, disposta como um pacote de conhecimentos preexistentes, com conteúdos 

desarticulados e os estágios adicionados ao final do pacote-processo. 

Outra contribuição de nossa pesquisa reside em propiciar elementos para o 

estabelecimento de processos formativos para a docência em Matemática que rompam com 

modelos que valorizam a desvinculação de práticas e teorias embasadas em conhecidas 

concepções positivista e tecnicista. Cabe reconhecer que os referidos modelos estão presentes 

na grande maioria das propostas para formação de professores de Matemática em nosso país. 

Então, planejamos um experimento formativo, visto aqui como opção metodológica peculiar à 

Teoria Histórico Cultural e entendido como caminho de integração existente na vinculação 

universal entre objetos e fenômenos. Convém ressaltar que a mencionada integração se faz no 

estudo dos fenômenos humanos psíquicos, como possibilidade de percepção e apreensão de 

                                                           
7
 Tal opção metodológica se alicerça  na pesquisa experimental de Vigotski onde ele “procurava fundir a 

observação dos aspectos externos e internos da reação da criança e o processo pelo qual os sujeitos integravam 

os signos e/ou instrumentos introduzidos pelo experimentador para a resolução das atividades propostas” 

(TOASSA, 2006,  p. 69). Vigotski buscava em suas pesquisas experimentais provar que “subjetivo e objetivo são 

duas faces da mesma moeda, e que  “a experiência subjetiva esclarece como o cérebro organiza objetivamente a 

psique” (TOASSA, 2006, p. 69). 
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movimento e desenvolvimento. Esses movimentos, por sua vez, expressam as incoerências 

pertencentes aos objetos e fenômenos investigados. 

Nosso experimento formativo fundamentou-se nas leis do materialismo histórico-

dialético apregoadas pela unidade e luta de contrários, da transformação da quantidade em 

qualidade, e vice-versa, e da totalidade reveladas num movimento de mutação em espiral 

ascensionária. Essas fases compõem o aspecto objetivo do método, sendo o subjetivo formado 

pelos recursos de pesquisa e variação dos acontecimentos que se dão no decorrer dos quatro 

momentos do experimento formativo elaborado e desenvolvido com os professores em 

formação. 

 Em nossa pesquisa, por intermédio do experimento formativo, pretendemos abranger 

o processo de desenvolvimento dos aspectos constituintes da atividade pedagógica do 

professor de Matemática em suas etapas e modificações. Isto insinua revelar sua natureza e 

aceitar sua essência, já que somente em movimento se confirma o corpo que existe. A 

inquirição histórica da conduta do sujeito que deste experimento faça parte não é algo que 

apenas complemente ou subsidie o estudo teórico, mas consiste em seu alicerce. 

 

Estrutura de Exposição Textual 

 

Na tentativa de expressar logicamente o movimento de investigação realizado ao 

longo da pesquisa, propusemos a estrutura de exposição textual, como se segue. A presente 

investigação encontra-se organizada em cinco capítulos, sendo o primeiro deles este em que 

tratamos das considerações iniciais acerca de nossa investigação. Possui como objetivo 

nortear o leitor e dar-lhe condições de compreensão geral do movimento da pesquisadora ao 

desenvolver o trabalho.   

No segundo capítulo, intitulado O Materialismo Histórico Dialético como Método de 

Investigação, apresentamos uma exposição de como o método científico escolhido subsidiou 

e sustentou toda a investigação elaborada. Nele, procuramos explicitar as seguintes questões: 

a análise e a síntese possíveis de alcançar entre o método filosófico que nos fundamenta (o 

materialismo histórico dialético), as teorias científicas nas quais nos pautamos - a Teoria 

Histórico-Cultural e a Teoria da Atividade - e as condições particulares desta pesquisa que 

objetiva explicitar o movimento de apropriação dos aspectos constituintes da atividade 

pedagógica do professor de Matemática. Nesse capítulo, discutimos o experimento formativo 
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elaborado e desenvolvido em quatro momentos, todos eles em consonância com as categorias 

dialéticas: contradição, movimento, mudança qualitativa e totalidade.  

Realçamos também que compreender o Método é instrumentalizar-se para o 

conhecimento da realidade, no caso, a realidade acerca da aprendizagem da docência em 

Matemática. Buscamos evidenciar ainda o experimento formativo realizado com os 

professores em formação pela visão materialista histórico-dialética caracterizada no 

movimento do pensamento.  Nessa lógica materialista, as categorias dialéticas - contradição, 

mudança qualitativa, totalidade e movimento - indicam que, para pensar a realidade, é preciso 

aceitá-la, caminhar por ela e apreender o que é essencial. Nesse percurso lógico, movimentar 

o pensamento significa refletir acerca da realidade partindo do empírico, ou seja, a realidade 

dada, o real aparente, o objeto assim como ele se apresenta à primeira vista. E, por meio de 

abstrações, isto é, elaborações do pensamento, reflexões, teoria, chegar ao concreto: 

compreensão mais elaborada do que há de essencial no objeto, objeto síntese de múltiplas 

determinações, concreto pensado. Nesses termos, a diferença entre o empírico, o real aparente 

e o concreto, isto é, o real pensado, são as abstrações - reflexões - do pensamento que tornam 

mais completa a realidade observada.  

No terceiro capítulo intitulado As tendências recorrentes para a organização do 

estágio supervisionado por licenciaturas em Matemática (2001-2015), analisamos 

primeiramente a formação inicial de professores de Matemática no Brasil, com especial 

atenção aos cursos de licenciatura e suas interdependências com o estágio supervisionado. Em 

seguida, explicitamos a estrutura metodológica escolhida para a realização da metanálise das 

teses e dissertações defendidas entre 2001 e 2015 de forma que configurassem um panorama 

da pesquisa brasileira acerca do estágio curricular na licenciatura em Matemática. Nesse 

universo, foram escolhidas por nós dezenove pesquisas, entre teses e dissertações, que se 

mostraram de acordo com critérios que julgamos necessários ao alcance do objetivo do 

capítulo, sendo: i) Estágio Curricular Supervisionado realizado se, e somente se, na 

Licenciatura em Matemática;  ii) Estágio Curricular Supervisionado tido como 

cenário/ambiente/lócus constituinte da formação do futuro professor de Matemática; iii) 

Acadêmicos estagiários cursando a disciplina e/ou realizando Estágio Curricular 

Supervisionado durante a pesquisa, isto é, pesquisas nas quais os sujeitos estejam em 

formação inicial; iv) Pesquisas que desenvolvessem alguma prática formativa para\com os 

licenciandos em Matemática, de modo que redundasse em uma forma de organização do 
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Estágio Curricular Supervisionado; v) Pesquisas em que o pesquisador tivesse acompanhado 

todo o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado. 

Em se considerando a análise de tais investigações e de acordo com os critérios 

elencados surgiram três categorias, que decidimos denominar de aspectos dos padrões 

formativos presentes nas propostas de estágio supervisionado, a saber: prática reflexiva, 

estratégias metodológicas e organização compartilhada da aprendizagem da docência.  Com 

essas categorias, oriundas das teses e dissertações que compõem esse recorte histórico-

temporal, temos por objetivo explicitar os processos e as estruturas da organização do estágio 

supervisionado nessas licenciaturas em particular.  Destacamos os processos de entendimento 

que cada pesquisa imprimia ao estágio supervisionado e ao professor. Isto reflete a relativa 

interdependência de cada um dos critérios entre si, ao mesmo tempo em que revela suas 

complementaridades. A compreensão do processo geral da organização do estágio 

supervisionado em licenciaturas em Matemática só poderá ser explicitada a partir da 

totalidade das particularidades do processo de aprendizagem da docência em Matemática e 

suas relações. 

No quarto capítulo, denominado O desvelar das multideterminações  do fenômeno, a 

tarefa consistiu em demonstrar a opção pelo Materialismo Histórico-Dialético para ser não 

somente nosso método de investigação, mas também nosso método de exposição. Nesse 

capítulo apoiamo-nos na proposta de que as ações dos sujeitos individuais demonstram a 

essência social acerca da apropriação dos aspectos constituintes da atividade pedagógica do 

professor de Matemática.  Assim ocorrendo, constituem-se de fenômeno real, logo, dotado de 

materialidade. As unidades
8
 de análise que compõem este capítulo, e por nós elaboradas, 

agiram como meio do pensamento concretizado na relação teoria e prática e nos orientaram 

quanto aos modos de ver e apreender a realidade.   

As unidades, episódios, cenas e flashes que compõem o capítulo não são apenas um 

conjunto de passos que ditam o caminho da análise de dados. São também um conjunto de 

crenças e valores revelados em nossas ações na forma como organizamos a investigação e 

                                                           
8 “A busca pela compreensão da totalidade, na qual os fenômenos estão inseridos, é pretensão das pesquisas que 

se fundam na abordagem histórico-cultural” (COSTA, 2017, p. 86). Vigotski (2000) apresenta, ao longo de suas 

obras, críticas às pesquisas de sua época, alertando sobre os equívocos do que ele chama primeiro de método da 

psicologia,  isto é, “da decomposição das totalidades psicológicas complexas em elementos” (p. 6),  que 

decompõe o todo em elementos isolados, o que inviabiliza o estudo das relações entre pensamento e palavra. 

Nessa perspectiva, o autor apresenta a análise “decomposição em unidades a totalidade complexa”, sendo a 

unidade “um produto de análise, que diferentemente dos elementos, possui todas as propriedades que são 

inerentes ao todo e, concomitantemente, são partes vivas e indecomponíveis dessa unidade” (VIGOTSKI, 2001, 

p. 8)  
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refletem nosso modo de ver o mundo, bem como o processo investigado. Em nossa análise, o 

materialismo histórico-dialético é assumido como conduta, método e práxis. Como  Kopnin  

assinala, tal assunção se dá porque a “evolução do pensamento pressupõe meios lógicos que, 

por um lado, orientem o pensamento para uma determinada direção e, por outro, permitem a 

liberdade de criação de certos limites” (1978, p. 30).  

Com esse entendimento, adotamos o método em questão também como caminho para 

a apreciação dos dados. Isto implica trazer para a realidade da análise de dados, disposta no 

capítulo, a dialética baseada nas categorias arroladas no modo humano de produção social da 

existência. Também como método de análise, a dialética do materialismo histórico o conecta a 

uma percepção de realidade, de mundo e de vida em sua totalidade.  Mas a explicitação de 

todo o processo de apreensão, exposição da estruturação de certo fenômeno em suas 

interposições, ou seja, o conhecimento no materialismo histórico se consolida na e pela 

práxis. Esta promulga a unidade indissociável da teoria e da ação objetivadas em nossas 

unidades de análise que estiveram todo o tempo ancoradas no movimento de ascensão do 

abstrato ao concreto. 

Por fim, no quinto e último capítulo faremos as considerações finais acerca das 

conclusões e entendimentos de todo o movimento desta pesquisa. 
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O MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO COMO MÉTODO DE 

INVESTIGAÇÃO  

 

 

Existem dois procedimentos metodológicos distintos 

para as investigações psicológicas concretas. Em um 

deles a metodologia da investigação se expõe 

separadamente da própria investigação. Em outro, está 

presente em toda a investigação. Poderíamos citar 

vários exemplos de um e de outro. Alguns animais – os 

de corpo mole – levam seu esqueleto externamente 

assim como o caracol leva a concha; outros têm seu 

esqueleto dentro, internamente. Esse segundo tipo de 

estrutura nos parece superior não somente para os 

animais como também para as monografias psicológicas 

e por isso a escolhemos. 

(VIGOTSKI, 1995, p. 28) 

 

 

A escolha do materialismo histórico dialético como método de investigação vem se 

consolidando no cenário científico como referência em pesquisas que discutem o processo de 

constituição do sujeito em diferentes contextos e condições sociais. Essa alternativa se 

justifica pelo fato de esse método ser capaz de explicar o movimento complexo em que, via 

mediação semiótica, o desenvolvimento humano é social e historicamente constituído com o 

auxilio de processos educativos.  

Nesta pesquisa o materialismo histórico dialético seguirá a orientação posta por 

Vigotski na epígrafe que inaugura este capítulo. Então, com o mesmo objetivo de um 

esqueleto interno, pretendemos sustentar nossas ações de investigação. O método se comporá 

em esqueleto, a um só tempo (in)visível e onipresente que, mesmo quando não visto, estará 

materializado nas  interconexões entre pesquisador e realidade que se busca investigar, entre 

teoria e metodologia, entre desejos e escolhas, motivos e necessidades. Essas seleções feitas 

em toda pesquisa científica demarcam singularidades do pesquisador e, nesse sentido, 

diferenças. De igual modo se unem a partir do lugar teórico que pautam as posturas no 

movimento de pesquisar, bem como as preferências e possibilidades de justaposições e os 

distanciamentos indispensáveis. Deixar claras nossas escolhas, ou seja, especificar esse lugar 

é basilar no trabalho de todo e qualquer pesquisador, para a localização tanto de quem fala 

quanto de quem ouve. Esse é um dos motivos de explicitarmos desde o início nosso método 

de pesquisa e o porquê dessa opção teórica. Essa escolha ancora-se nos princípios 

vigotskianos que defendem o materialismo histórico dialético como método de investigação 
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capaz de objetivar os processos psicológicos internos do sujeito permitindo seu ingresso às 

formas superiores de desenvolvimento da psique humana. 

 

Entendemos que o nosso método é importante porque ajuda a tornar objetivos os 

processos psicológicos interiores; os métodos de associação entre estímulos e 

respostas são objetivos, limitando-se, no entanto, ao estudo das respostas externas já 

contidas no repertório do sujeito. Quanto às metas da pesquisa psicológica, 

acreditamos que a nossa abordagem, que torna objetivos os processos psicológicos 

interiores, é muito mais adequada do que os métodos que estudam as respostas 

objetivas pré-existentes. Somente a „objetivação‟ dos processos interiores garante o 

acesso às formas específicas do comportamento superior em contraposição às 

formas subordinadas (VIGOTSKI, 2007, p. 99). 

 

Em consonância com a perspectiva marxiana, essas ideias delimitam a diferença entre 

a abordagem materialista e a positivista. Para Vigotski, a intenção de objetivar mecanismos 

internos a partir da realidade explica-se no sentido de considerar a abordagem sociológica no 

contraponto à perspectiva desenvolvimentista da aprendizagem. Assim sendo, mediado pela 

atividade o sujeito apropria-se de condições internas, adquirindo conhecimento pelas funções 

superiores, incidindo no desenvolvimento da consciência. 

Muitas são as justificativas para que se compreenda nossa opção pelo materialismo 

histórico dialético como método de investigação desta pesquisa. A escolha se baseia, entre 

outros motivos, no fato de crermos que esse método nos dará possibilidades de investigar o 

humano de forma a superar a deliberação mecanicista da materialidade a propósito do 

homem, sem encerrá-lo nos desmandos de uma instância intrapsíquica individual. Nessa 

trajetória, o método permitirá a definição do objeto de pesquisa, a partir do qual o sujeito pode 

ser investigado em sua totalidade. “O objeto e o método de investigação mantêm uma relação 

muito estreita” (VIGOTSKI, 1995, p. 47). É de fundamental seriedade que, no procedimento 

de pesquisa, se atente para essa relação. O modo como o pesquisador se acerca dos fatos que 

deseja examinar, organizando-os em forma de problema de pesquisa, apresenta consigo, no 

olhar difundido sobre a realidade, um filtro metodológico e um contemplar apurado para a 

construção do caminho que se escolhe trilhar na investigação. “A busca do método se 

converte em uma das tarefas de maior importância na investigação. O método, nesse caso, é 

ao mesmo tempo premissa e produto, ferramenta e resultado da investigação” (VIGOTSKI, 

1995, p. 47). 

Outra justificativa é a de que, nesta pesquisa, destacamos  o professor de Matemática 

em formação considerando-se os aspectos constituintes de sua atividade pedagógica como 

sujeito por excelência de nossa investigação, aqui concebido em sua historicidade. Nenhum 
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outro método científico concebe o sujeito no movimento dialético, miscigenado e idealizado 

nas e pelas relações sociais semioticamente mediadas. Somente o materialismo histórico 

dialético ocupa esse lugar na relação em que “O método tem que ser adequado ao objeto que 

se estuda” (VIGOTSKI, 1995, p. 47). Consoante com o autor,  devemos explicitar as relações 

inexoráveis que existem entre o quê e o como se investiga. Essas relações são assinaladas por 

uma compreensão de ciência que conota o processo de constituição de conhecimento e os 

resultados que sobrevêm. Desse modo, pretendemos escapar do dualismo existente entre os 

objetos de pesquisa e os métodos usados para poder compreendê-los.   

Temos o entendimento de que definir a concepção teórica e filosófica não denota a 

certeza de uma pesquisa de sucesso. Contudo, consideramos que isto seja importante para o 

pesquisador desenvolver  a atividade que escolheu de forma coesa e coerente. Essas escolhas, 

por sua vez, devem ser realizadas; afinal, a produção do conhecimento científico não é um 

desígnio desinteressado. Ela está integrada à definida percepção de mundo e de sociedade. No 

caso do materialismo histórico dialético aqui escolhido, o método vincula-se a uma visão de 

realidade, de mundo e de vida no seu conjunto.  

Sob esse olhar, o método se estabelece em condição de mediação
9
 no processo de 

abranger, revelar e exibir estruturação, organização, desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos sociais. Isso pressupõe que a concepção não possa ser discutida, como ocorre 

muitas vezes apenas com o método ao longo de uma trajetória de pesquisa, exatamente o 

oposto do que propõe Marx e, nem mesmo, servir como fundamento para uma concepção que 

pretenda ser neutra. 

Pensar, planejar, desenvolver e entender uma pesquisa sobre a atividade pedagógica 

do professor de Matemática tendo o materialismo histórico dialético como método de 

investigação pressupõe discutir os paradigmas de interpretação da realidade e suas 

contribuições para o processo formativo desses professores. Aqui subjaz a tarefa filosófica 

para professores em formação, ou seja,  a localização da relação sujeito-objeto como questão 

                                                           
9 A categoria „mediação‟ suscita uma discussão fundamental, tanto para a psicologia educacional quanto para a 

psicologia social. Na perspectiva de Vigotski, a mediação confirma a relação entre o universo objetivo e o 

subjetivo. Deste modo, relacionando-se com o mundo e a coletividade onde vive, o homem vai construindo o seu 

conhecimento através de uma interação mediada por diversas relações intra e interpessoais. Vigotski (2007) não 

abre mão do conceito de mediação para explicar o  processo de aprendizagem. Nesse princípio existe uma 

coerência teórica que justifica os princípios vigotskianos como desdobramento do materialismo histórico 

dialético posto que, a mediação cria as possibilidades de (re)elaboração  e (re)criação da realidade. Realidade 

esta estabelecida, segundo o próprio Vigotski, como um elo de ligação em que  a atividade e a consciência 

interagem socialmente. Na medida em que essa relação entre atividade e consciência confere formas psíquicas 

qualitativamente novas e superiores, permitem  que os seres humanos, com o auxílio de estímulos extrínsecos, 

controlem o seu próprio comportamento (VIGOTSKI, 2007). 
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central. Abranger a relação sujeito-objeto é abarcar a forma como o ser humano se relaciona 

com as coisas, com a natureza, com a realidade objetal, com a vida. Kosik chama isto de “um 

pensamento crítico que se propõe a compreender a coisa em si e, sistematicamente se 

pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade” (KOSIK, 1969, p. 15). Para se 

conhecer a coisa em si, o fenômeno investigado em toda sua diversidade concreta, devemos 

compreender que o concreto é a  

 

[...]  síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso. Por isso, o concreto 

aparece no pensamento como o processo da síntese, como resultado, não como 

ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida e, portanto, o ponto de 

partida também da intuição e da representação. Assim, [...]  as determinações 

abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento. [...] 

portanto,  o método que consiste 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).  

 

Esse problema nuclear em todas as ciências – a compreensão da concreticidade do 

fenômeno investigado - pode ser compreendido a partir de diferentes perspectivas. O 

materialismo histórico dialético é uma delas, considerado como opção teórica possível em que 

as leis do movimento dos objetos e processos podem se revelar na categoria da totalidade 

concreta, concebida aqui como resposta à seguinte pergunta: o que é a realidade? Com esse 

propósito a categoria totalidade será tida como princípio epistemológico, sendo o 

materialismo aqui entendido como método de investigação do desenvolvimento do 

pensamento humano, no intuito de desvendar a natureza do objeto.  Assim ocorrendo, conduz-

se o processo de pensamento conforme leis objetivas assim entendidas: 

 

Uma vez apreendidas, as leis do mundo objetivo se convertem em leis também do 

pensamento, e todas as leis do pensamento são leis representadas do mundo 

objetivo, revelando as leis de desenvolvimento do próprio objeto, apreendemos 

também as leis de desenvolvimento do conhecimento e vice-versa, mediante o 

estudo do conhecimento e suas leis descobrem-se as leis do mundo objetivo. É 

justamente por isso que a dialética revela as leis do movimento dos objetos e 

processos,  converte-se ainda em método, em lógica do avanço do pensamento no 

sentido do descobrimento da natureza objetiva do objeto, dirige o processo de 

pensamento segundo leis objetivas visando a que o pensamento coincida com 

conteúdo  com a realidade objetiva que fora dele se encontra e, após concretizar-se 

em termos práticos, leve ao surgimento de um novo mundo de objetos e relações 

(KOPNIN, 1978, p. 53). 

 

O citado processo de pensamento configura-se uma tentativa de superação da 

dicotomia, da separação entre o sujeito e o objeto. Isto é, uma possibilidade de compreensão 

da realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação, em 
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contraposição à lógica formal, estática, que não permite a contradição e o conflito. No 

materialismo histórico dialético vemos a contradição como caminho para a compreensão das 

relações opostas e dos processos resultantes desse movimento. Essa categoria requer a análise 

da transformação e do movimento dos fenômenos sociais, além de colaborar para o 

desenvolvimento qualitativo de um estado para outro. 

Cabe ressaltar que a dialética, construção lógica do método materialista histórico, 

fundamenta nosso entendimento acerca dos aspectos constituintes da atividade pedagógica do 

professor de Matemática. A mencionada construção apresentada como possibilidade teórica, 

isto é, instrumento lógico de interpretação da realidade, objetivou-se em nosso experimento 

formativo desenvolvido com os sujeitos em formação durante o estágio supervisionado. Essa 

realidade formativa somente mostrou sua plenitude no movimento em que nos orientamos na 

busca de solução aos problemas postos para a formação de professores de Matemática. 

Ademais, esse movimento nos manteve no caminho do conhecimento em sua plenitude. 

 

É nessa lógica que se constitui a dialética materialista, cujas leis e categorias são a 

base da síntese do conhecimento, orientam o pensamento no sentido da procura da 

solução de novos problemas científicos; elas devem manter-se em estado de ação 

permanente, de tensão original. É necessário confrontá-las com a experiência nova, 

ainda não-estudada, seja a experiência do conhecimento cientifico ou do 

desenvolvimento social no seu todo (KOPNIN, 1978, p. 113).  

 

Nessa perspectiva, são “de” e “para” os professores de Matemática as compreensões 

da interpretação da realidade formativa apresentada nesta tese. Porém, faz-se necessário 

esclarecer que o ponto de vista a partir do qual a aprendizagem da docência em Matemática 

e\ou o ensino de Matemática na educação básica são tratados diz respeito ao pensamento 

materialista histórico dialético. Esse pensamento foi idealizado na busca de um caminho 

epistemológico que fundamentasse o conhecimento para a interpretação da realidade histórica 

e social. Ou seja, não é um caminho qualquer, ou apenas uma instância verificada do saber 

humano obtido, mas sim o que Kopnin chama de “organon, meio e método de transformação 

do conhecimento real por meio da análise crítica do material factual concreto, um método 

(modo) de análise concreta do objeto real, dos fatos reais” (1978, p. 83).  

Ancorado nessa lógica dialética o investigador deve desenvolver uma espécie de 

mediação do processo de apreender, revelar e expor a estrutura, o desenvolvimento e a 

transformação dos fenômenos que está a pesquisar. Sob esse olhar, importa descobrir as leis 

dos fenômenos de cuja investigação nos ocupamos; o que interessa é captar, detalhadamente, 
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as articulações dos problemas em estudo, analisar as evoluções, rastrear as conexões sobre os 

fenômenos que os envolvem. Instaura-se, pois, um tríplice movimento: de crítica (aos 

processos formativos de professores de Matemática e ao ensino dessa disciplina na educação 

básica); de constituição de conhecimento (ao demonstrar que se pode ter outra estrutura 

formativa de professores de Matemática e outra organização para o ensino de conceitos 

matemáticos)  e de nova síntese (no que se refere ao conhecimento de tais problemáticas). 

Contudo, esse efeito não se realiza apenas observando-se a realidade. A esse respeito, Kosik 

(1969, p. 22) assim se posiciona: 

 

[...] isso significa afirmar que não é possível compreender imediatamente a estrutura 

da coisa ou a coisa em si mediante a contemplação ou a mera reflexão, mas sim 

mediante uma determinada atividade. „Não é possível penetrar na coisa em si e 

responder a pergunta que coisa é a coisa em si, sem a análise da atividade mediante 

a qual ela é compreendida‟. 

 

Estruturamos este capítulo de maneira a conduzir o leitor à percepção de como se 

organiza uma pesquisa ancorada no materialismo histórico dialético e suas categorias, desde 

seu planejamento. Veremos como se dá uma interpretação dialética a uma investigação que 

aborda a composição dos elementos constitutivos da atividade pedagógica do professor de 

Matemática. Ou seja: importa-nos a lógica interna do processo formativo aqui acompanhado; 

interessam-nos a explicação da dinâmica e as contradições dos fenômenos que se 

desenvolvem ao longo do experimento. Para Gamboa (1997, p.98), são esses fenômenos que 

“explicam as relações entre homem-natureza, entre reflexão-ação e entre teoria-prática razão 

transformadora”. São eles que esclarecem também as conexões entre aprendizagem da 

docência e a constituição dos aspectos da atividade pedagógica (planejamento, conteúdo e 

avaliação), na interconexa relação com a organização do ensino de Matemática da\na 

educação básica. 

 Kopnin (1978, p. 57) adverte que não devemos “divorciar o método de pensamento 

das leis do movimento dos fenômenos do mundo objetivo”. Assim, teremos o teórico 

objetivado empiricamente e nos empenharemos em fazer uso dos conceitos e categorias como 

as leis mais gerais do movimento do mundo objetivo. Este, por sua vez,  se coloca ao nosso 

derredor na forma de um processo formativo de professores de Matemática. Com esse 

entendimento, abordamos neste capítulo os seguintes pontos: como se compôs o experimento 

formativo, ou seja, as transformações necessárias em seu contexto empírico - o estágio 

supervisionado, o olhar singular da pesquisadora para a organização da aprendizagem da 
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docência e a consequente implicação no ensino de Matemática da escola-campo. Em seguida, 

esclareceremos as transformações necessárias em nosso contexto empírico de pesquisa – o 

estágio supervisionado – para que o desenvolvimento da proposta de investigação se desse em 

interconexão com o método científico adotado. 

 

Estágio Supervisionado: as transformações necessárias no contexto empírico 

 

O estágio supervisionado por nós configurado na IES pesquisada de conformidade 

com Silva (2014) atendia apenas ao que constava da legislação brasileira vigente. Para 

Pimenta e Lima (2004, p. 78), isso significa estar  “[...] separado tanto das atividades práticas 

quanto das denominadas científico-culturais. Portanto, nem prática, nem teoria; apenas 

treinamento de competências e aprendizagem de práticas modelares”.  Ocorre que os 

problemas não são vistos apenas pelos formadores, mas também pelos alunos das 

licenciaturas que, na maioria das vezes, percebem os estágios como “precária contribuição à 

experiência  da formação docente” (ARAÚJO; PACÍFICO, 2010, p. 7). 

Para que a apropriação dos elementos constitutivos da atividade pedagógica do 

professor de Matemática possa acontecer durante o estágio supervisionado, é mister que este 

se constitua como práxis
10

, isto é, ser um espaço de aprendizagem que vise à orientação do 

pensamento humano na busca de novos resultados, criando caminhos teórico-práticos que 

desvendem os segredos objetivos da natureza e da sociedade.  

 

A questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade objetiva não é uma 

questão da teoria, mas uma questão prática. É na práxis que o ser humano tem de 

comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o carácter terreno do seu 

pensamento (MARX, 1982, p. 2).  

 

         Tomando por base o que Marx promulga acerca do conceito de práxis, Vigotski (1993, 

2007) a conceitua como ação humana enquanto unidade dialética entre teoria e prática ao 

longo do tempo. Assim, a práxis pode ser compreendida como uma amálgama de processos 

de trabalho teórico-prático humano que se objetiva por intermédio de forças e movimentos 

                                                           
10

 A ideia de práxis refere-se, em geral, a ação, a atividade e, no sentido que lhe atribui Marx, à atividade livre, 

universal, criativa e auto-criativa, por meio da qual o homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu 

mundo humano e histórico e a si mesmo; atividade específica ao homem, que o torna basicamente diferente de 

todos os outros seres. Nesse sentido, “o homem pode ser considerado como um ser da práxis, entendida a 

expressão como o conceito central do marxismo, e este como a filosofia (ou melhor, o pensamento) da práxis” 

(PETROVIC, 2001, p. 292).  
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que se cristalizam em variadas formas, de acordo com o contexto histórico-cultural a que 

pertença, em processualidade indeterminada. 

A relação entre teoria e prática pode ser concebida como práxis, unidade dialética em 

que ambas estão intrinsecamente conectadas. Práxis seria, conforme nossos referenciais, a 

atividade prática teoricamente orientada a um fim, capaz de desenvolver e transformar nossa 

compreensão sobre dado processo. Essa ideia está na base da teoria de Marx e Vigotski. Com 

respaldo nesses autores, a relação teoria-prática aqui discutida é cíclica e (co)emergente, sem 

a pressuposição de uma antes ou após a outra. Teoria e prática derivam uma da outra, em uma 

relação de reciprocidade, não tendo valor considerarmos a mera aplicação de uma teoria, ou a 

simples reflexão sobre uma prática. 

O que de fato nos interessa é a  atuação prática material do sujeito, executada de forma 

consciente sobre a realidade natural ou humana, transformando-a. Importa-nos o produto 

dessa atividade prática objetivado materialmente na constituição da nova realidade. Teremos, 

pois, a práxis vista e entendida como  atividade humana consciente, que se diferencia da 

atuação prática desvinculada de uma finalidade, e apresenta um produto final que se objetiva 

materialmente. Trata-se de uma atividade orientada por um fim que, para Vázquez,  ancorado 

em Vigotski (1993, 1994,),  ocorre em dois níveis, ou seja: “essa atividade implica a 

intervenção da consciência, graças à qual o resultado existe duas vezes – e em tempos 

diferentes – como resultado ideal e como produto real” (VÁSQUEZ, 1997, p. 187). 

Sucede que o estágio nos moldes tradicionalmente assumidos nos cursos de formação 

de professores de Matemática não tem permitido contribuir para essa práxis, como 

mencionado, tampouco tem conseguido formar uma cultura ou atitude docente que consiga 

superar a cultura escolar ainda carregada de vícios tecnicistas. Compreender conceitualmente 

determinado fenômeno significa apreendê-lo a partir do ponto de vista da atividade prática da 

humanidade. Para tanto há que se analisar a necessidade que deu origem e permitiu o 

desenvolvimento daquele fenômeno e de todas as suas formas de manifestações particulares e 

singulares. “O mundo real [...] é o mundo da práxis humana. É a compreensão da realidade 

humano-social como unidade de produção e produto, de sujeito e objeto, de gênese e 

estrutura” (KOSIK, 1969, p. 18). Logo, conhecer o mundo real significa conhecer a práxis 

que o criou e o cria permanentemente.  

Como meio de mobilização dessa prática dialética existe a perspectiva de que aconteça 

no estágio o movimento de superação desencadeando-se em outro instante que se inicie com 

um processo de construção e reconstrução compartilhada da forma organizativa do ensino. 
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Konder afirma que a “superação dialética é simultaneamente a negação de uma determinada 

realidade, a conservação de algo essencial que existe nessa realidade negada e a elevação dela 

a um nível superior” (KONDER, 2008, p. 26). A realidade a ser negada, conservadas suas 

ideias basais e, posteriormente, promovida a uma condição elevada, era a formação de 

professores de Matemática que acontecia no estágio supervisionado. Consequentemente seria 

gerado outro momento, o de síntese. Este se relaciona ao ato de aprender a ser professor, 

sendo uma experiência de trabalho docente compartilhado e de estágio que consubstancie 

componentes teóricos e práticos essenciais à formação docente.  

Considerando essas questões que envolvem o estágio, compreendemos que a 

aprendizagem da docência e sua tão necessária construção de conhecimento não dependem 

exclusivamente da prática, nem dela pode ser excludente. Perseguíamos uma organização para 

o estágio supervisionado que promovesse o desenvolvimento dos sujeitos dele partícipes. 

Sabemos, todavia, que o desenvolvimento não é resultante de qualquer modelo de 

aprendizagem, mas sim de um que congregue contradições e movimentos. Afinal, o segundo 

não existira sem seu antecessor. “O movimento se dá pela oposição dos contrários, isto é, pela 

contradição. A causa fundamental do desenvolvimento dos fenômenos reside no contraditório. 

No interior de todo fenômeno há contradições, daí o seu movimento e desenvolvimento” 

(GADOTTI, 1995. p. 32). 

Preocupamo-nos, todo o tempo, em desenvolver ações no estágio que não apenas 

reproduzissem a cotidianidade da educação básica, “marcada pelo espontaneísmo, por ações 

assistemáticas, vazia de conteúdos científicos em nome de conteúdos do senso comum, de 

conceitos espontâneos e de pseudo-conceitos, operando nos limites do pensamento empírico” 

(MARTINS, 2013, p. 307).  Na contramão do exposto por Martins (2013), buscamos instituir 

outra organização do processo de ensino e aprendizagem da docência em Matemática. Esse 

processo formativo, por sua vez, deve inspirar movimento significativo de consideração. Ao 

desenvolver suas próprias atividades de ensino de Matemática, o professor em formação  “se 

revela e a qualidade dessas ações reveladoras depende da sua finalidade, do contexto em que 

são realizadas  e dos vários elementos constituintes e  suas interdependências” (MOURA, 

MORETTI, 2010, p. 355). 

Sustentados nos princípios da Atividade Orientadora de Ensino de Moura (2010), 

propusemo-nos mudar o estágio supervisionado posto em nossa realidade como formadora, 

particularmente onde tínhamos um universo de atividades repetidas. Nesse contexto, a 

atividade de ensino do professor era entendida somente como aquela que se dá frente 
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(fisicamente) ao aluno. Como não era valorada a antecipação intencional das ações docentes, 

característica particularmente presente no agir humano, esse planejamento  foi valorizado na 

organização das aulas de estágio supervisionado que se compuseram em nosso experimento 

formativo. Afinal, partimos da ideia de que o ensino é a atividade principal do professor, que 

o ato de ensinar torna-se uma necessidade posta socialmente. Portanto, o quê, o como, o para 

quê, o porquê ensinar e como avaliar são considerados essenciais na atividade de ensino e de 

aprendizagem.  Esses  elementos, por sua vez, implicam a relação dialética entre o movimento 

interno do professor e o seu movimento externo.  

Para estabelecer um estágio supervisionado nos moldes teórico-práticos, aqui 

defendidos, não nos parecia suficiente decompor o processo de apropriação dos elementos 

constitutivos da atividade pedagógica do professor de Matemática em formação que ali se 

efetivava. O essencial era organizar um estágio supervisionado em que pudéssemos perceber e 

apreender quais elementos compõem e desenvolvem o todo, como também qual o  papel que 

esses elementos desempenham na formação e desenvolvimento da atividade pedagógica dos 

sujeitos envolvidos. 

Acreditamos, outrossim, que essa discussão se insira e se apresente como proposta de 

superação do modelo de compreensão referente ao modo como os licenciandos em 

Matemática se apropriam do planejamento, do conteúdo e da avaliação como elementos 

constituintes de suas atividades pedagógicas, num espaço de aprendizagem privilegiado, qual 

seja, o estágio supervisionado. Essa opção coaduna-se ao princípio histórico-dialético em que 

as atividades produtivas demudam-se  no decorrer da história tal como outros entendimentos 

de sociedade se constituem.  

Considerando o que tínhamos como estabelecido para o estágio no decorrer da 

história, propusemos a seguinte questão: de conformidade com  os pressupostos materialistas 

histórico-dialéticos como uma organização do ensino poderia impulsionar o desenvolvimento 

da aprendizagem da atividade pedagógica e, consequentemente, como isto conduziria a uma 

melhora da aprendizagem dos conceitos matemáticos ensinados na escola. Tratava-se de saber 

como criar os motivos para o desenvolvimento cognitivo docente e discente, amparando-os na 

criação e no desenvolvimento  de circunstâncias  em que se pudesse objetivar recursos lógicos 

de movimento do pensamento. Para tanto teríamos em vistas novos resultados na organização 

de processos formativos de professores de Matemática ancorados nos princípios e leis da 

dialética. 
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As leis da dialética atuam como princípios lógicos de transição a um novo 

conhecimento, de síntese do conhecimento que leva à interrupção da gradualidade. 

A criação de uma nova teoria incorpora como momento obrigatório o surgimento de 

uma nova qualidade, a negação dos resultados antecedentes com a repetição de 

alguns momentos destes na nova síntese (KOPNIN, 1978, p. 224). 

 

Para tornar realidade as transformações necessárias no estágio supervisionado, de 

forma que tivéssemos uma constituição da atividade pedagógica fundamentada não apenas em 

teorias sobre o estudo dos próprios fatos, pensamos em uma proposta formativa organizada e 

guiada pelo seguinte contexto: os professores em formação se encontrariam em situações em 

que tivessem de criar caminhos para conjunturas antes não vivenciadas por eles. Afinal, “as 

circunstâncias fazem os homens assim como os homens fazem as circunstâncias” (MARX, 

ENGELS, 1996, p. 56). Ou seja, seria no devir do que viveriam e vivenciaram no estágio 

como vida real, na condição de seres humanos concretos, que os professores em formação 

poderiam superar a compreensão que tinham sobre os elementos que compõem o processo de 

constituição de suas atividades pedagógicas.  

Estávamos propiciando-lhes condições objetivas para que, de modo articulado e 

consciente, aprendessem a ser professor de Matemática. Não um aprendiz qualquer. Não 

qualquer professor de Matemática. Não um acréscimo do que já tínhamos. Mas um processo 

que partisse do princípio de que o professor deve apropriar-se “do conhecimento que 

ultrapassa o senso comum dos conhecimentos produzidos e acumulados pelos homens, para 

que seja possibilitado aos alunos não só terem acesso a ele, mas também como se situarem e 

se compreenderem dentro do processo social contemporâneo” (FACCI, 2004, p. 69). 

Ocorre que,  para alcançar esse propósito, necessitamos de processos formativos 

docentes que impliquem a apropriação dos conceitos científicos como incremento das 

habilidades do pensamento, com base na apropriação da obra cultural da humanidade.  A esse 

respeito, Davidov (1988) assim afirma:  “as funções mentais específicas não são inatas, mas 

postas como modelos sociais” (p. 52). Leontiev (1978), por sua vez, diz que os alicerces do 

desenvolvimento psíquico humano seguem sistema de princípios embasados numa atividade 

conscienciosa. Então, devemos “[...] estudar como a estrutura da consciência do homem se 

transforma com a estrutura de sua atividade. Determinar os caracteres da estrutura interna da 

consciência
11

 é caracterizá-la historicamente” (p. 92). Eis, pois, a base vigotskiana para a 

                                                           
11

 Tanto Davidov quanto Leontiev demonstram estar embasados nas ideias de Vigotski ao discorrerem sobre a 

consciência humana como função mental que possui seu desenvolvimento atrelado aos modelos e contextos 

sócio-históricos a que o sujeito pertença. Segundo Toassa (2006), aparece na obra vigotskiana a acepção do 

conceito de consciência na mesma perspectiva com que Davidov e Leontiev a tratam, ou seja, como um sistema 
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elaboração da potencial consciência humana histórica e sua coerência com o pensamento 

marxiano. Nesses termos, esse pensamento fundamenta tanto a psicologia social, no sentido 

da aquisição da consciência, quanto a psicologia educacional, no sentido da aquisição 

potencial da aprendizagem. Eis que o enfoque de Vigotski se opõe à perspectiva positivista ao 

agregar a categoria „história‟ com fundamentação de base marxiana. 

Nesse propósito de destacar e compreender a atividade conscienciosa, Davidov (1988) 

avulta a peculiaridade da atividade de estudo, concebida por Moura et. al. (2010) como  “[...] 

uma atividade de ensino escolar, intencional, sistematizada e organizada, que objetiva à 

formação do pensamento teórico” (p. 87). Entre os diversos tipos de atividade, ela se destaca 

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

símbolos e instrumentos culturais dispostos na sociedade adquiridos pela aprendizagem das 

distintas áreas do conhecimento.  Consideramos, porém, que a edificação do conhecimento 

teórico, primeiro aos professores em formação e, posteriormente, aos alunos da escola-campo 

de estágio, somente se objetivaria ancorada no próprio desenvolvimento do pensamento. 

Afinal, o desenvolvimento do saber teórico se mostra como conquista sobrevinda de 

condições objetivas que o solicitem e o promovam. Não por acaso, os preceitos que embasam 

modelos pedagógicos alicerçados no materialismo histórico dialético demonstram severos 

limites de modelos pedagógicos que, privilegiando conhecimentos utilitários e pragmáticos, 

secundarizam a apropriação dos conhecimentos teóricos. 

A importância dessas premissas teóricas para o desenvolvimento do estágio 

supervisionado está exatamente em perceber que, na atividade basilar humana, ou seja, o 

trabalho, surgem outras atividades no\do processo ontogenético. Entre elas distingue-se a 

aprendizagem coesa ao desenvolvimento do pensamento teórico, sendo que o ponto central da 

aprendizagem escolar é o desenvolvimento mental dos alunos por meio da educação, do 

ensino e da aprendizagem. A esses respeito Libâneo e Freitas (2013) assim se pronunciam:  

“Davidov escreve que o desenvolvimento mental de um indivíduo é, antes de tudo, o processo 

de formação de sua atividade, de sua consciência e, claro, de todos os processos mentais que 

as servem” ( p. 330). No alicerce do pensamento davidoviano está a ideia nuclear do 

pensamento vigotskiano sobre a aprendizagem e o ensino como formas universais de 

desenvolvimento mental humano. Leontiev (1978) corrobora essa questão ao assinalar que as 

novas estruturas mentais humanas não aparecem “instantaneamente logo após a 

                                                                                                                                                                                     
psíquico que só pode realizar-se concretamente na  generacidade humana  de acordo com suas fontes sócio- 

históricas. Vigotski (1996) diz que a consciência é sempre consciência socialmente mediada de alguma coisa ou, 

tal como entendida de acordo com Luria (1988),  a própria relação do indivíduo com o meio de que faz parte.  
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transformação das condições de vida, elas não nascem por si mesmas, espontaneamente, sem 

luta, fora do processo de educação dos homens” (p. 147).  

Por conseguinte, o ensino permite a apropriação da cultura e o desenvolvimento do 

pensamento, dois processos articulados que compõem uma unidade. Enquanto o aluno 

desenvolve conceitos científicos ele congrega processos de pensamento e vice-versa e, 

quando configura o pensamento teórico, amplia seu desenvolvimento mental relativo à 

solução de dificuldades que geram sua atividade mental. Assim, o objetivo primordial do 

ensino nessa concepção é a formação do pensamento teórico-científico do aluno. Para cumpri-

lo, ao tomar determinado objeto do conhecimento como conteúdo do ensino\aprendizagem, de 

acordo com Libâneo e Freitas (2013), “o professor deve investigar seu aspecto ou relação 

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

expressando o seu princípio geral” (p. 332). 

O desenvolvimento mental em nossa proposta de estágio supervisionado fez-se 

necessário para que os professores em formação, quando estiverem em suas salas de aula, 

sejam capazes de organizar um modelo de ensino de conceitos matemáticos que conduza à 

construção do pensamento teórico. Para que essa forma de organização de ensino se objetive, 

faz-se necessário, na visão de Davidov e Markova
12

  “que desde o começo do estudo de um 

ou outro objeto, ou de uma de suas partes importantes, se demonstra aos alunos a necessidade 

de estruturar e assimilar justamente o procedimento geral de orientação” (1987, p. 329). Fica 

patente a relevância de que, durante o estágio supervisionado, haja o planejamento das 

atividades de ensino com base em conhecimento conceitual, com vistas ao desenvolvimento 

do pensamento teórico do professor em formação. Em decorrência, revela-se a necessidade de 

que a ação docente se organize de modo a reproduzir o processo de formação e 

desenvolvimento dos conhecimentos teóricos voltados à formação desse tipo de pensamento, 

englobando seus principais componentes, isto é,  “a reflexão, a análise, o plano interno das 

ações” (DAVIDOV, MARKOVA, 1987, p. 329). 

Essa estrutura teórica de organização, a nosso ver, deve constituir  um dos papéis do 

estágio supervisionado. Este, deve proporcionar mudanças qualitativas no desenvolvimento 

do pensamento teórico dos professores em formação, sendo encarregado de propiciar o 

surgimento e o incremento de conceitos científicos. “Todo conceito científico é, 

simultaneamente, uma construção do pensamento e um reflexo do ser” (DAVIDOV, 1988, p. 

21). Nesse conceito temos,  após as mais variadas análises, a  síntese das múltiplas ideias 

                                                           
12

 Todas as traduções das obras de Davidov e Markova foram feitas por nós. 
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como resultado de um prolixo caminho de desenvolvimento do conhecimento da realidade 

humana pelo humano. 

         A interconexão sujeito–objeto sugere o uso de interferências simbólicas oriundas da 

cultura e da ciência. Nisto, restauração e renovação do objeto de estudo compõem o processo 

de internalização
13

 pelo qual se reestrutura a própria maneira de raciocinar dos alunos, 

afiançando-se o desenvolvimento deles. A internalização, nessa conjuntura, é entendida como 

a reconstrução de uma atividade externa que reorganiza e transforma qualitativamente as 

ações.  Tendo em vista essa preocupação, procuramos afastar algumas ideias, como as que se 

seguem: superposição do desenvolvimento social e emocional ao cognitivo; justaposição da 

atividade prática ao desenvolvimento do pensamento teórico; emprego de práticas instintivas 

e impensadas no estágio supervisionado e, posteriormente, na educação básica.  

Quando o processo do desenvolvimento está obliterado da educação e do ensino 

fatalmente aparecerá determinado tipo de contraposição entre as necessidades da natureza do 

sujeito e as condições da educação. A condição se modifica substancialmente se a atividade 

própria do sujeito é abarcada como algo que aparece e se forma no processo da educação e do 

ensino. De outro modo, a atividade é vista no contexto da história dele produzida pelas tarefas 

socioeconômicas da sociedade e pelos objetivos e possibilidades da educação e do ensino que 

a elas satisfazem. 

Entre os motivos que nos conduziram a esta pesquisa, alguns tiveram origem na 

análise crítica da organização do próprio estágio supervisionado, como também do ensino de 

Matemática na educação básica. Cabe distinguir que fazíamos parte de ambos os processos 

cuja orientação se assenta na percepção clássico-tradicional de ensino-aprendizagem. Esses 

conhecimentos assim contraídos não se transformam em instrumento para trabalhar com a 

heterogeneidade de acontecimentos e ocorrências que advêm da vida objetal do sujeito. Em 

contraposição, almejávamos um estágio supervisionado que não se baseasse nesse tipo de 

método (transmissivo de conteúdos prontos e acabados). Tínhamos em mente um estágio 

fundamentado na forma de organização do ensino que se constitui em unidade e possibilite 

aprendizagem para os futuros professores e seus alunos. Desejávamos um estágio que fosse 

                                                           
13

 Segundo Costa (2017), o processo de internalização é denominado por Vigotski (1995) como a reconstrução 

interna de uma operação externa e ocupa uma posição importante para o entendimento do desenvolvimento 

humano (p. 71). De conformidade com a autora, o processo de internalização envolve uma série de 

transformações assim pontuadas por Vigotski (1995): 1) Uma operação que inicialmente representa uma 

atividade externa e começa a acontecer internamente; 2) Um processo interpessoal  transformado em outro 

intrapessoal; e  3) A transformação de um processo interpessoal em um processo intrapessoal é resultado de uma 

prolongada série de processos evolutivos. E essas transformações não avançam em círculo, mas em espiral, ou 

seja, atravessam sempre o mesmo ponto em cada nova revolução, entretanto avançam para estágios superiores. 
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compreendido como “[...] um campo de conhecimentos que envolve estudos, análise, 

problematização, reflexão e proposição de soluções para o ensinar e o aprender e compreende 

a reflexão sobre as práticas pedagógicas, o trabalho docente e as práticas institucionais, 

situados em contextos sociais, históricos e culturais” (PIMENTA, 2004, p. 10).   

Ainda que sejamos conhecedores de que os seres humanos se diferenciam por um 

constante devir e a relação entre os homens não esteja dada, esta precisa ser erigida 

materialmente pelo trabalho social e por sua organização histórica. O trabalho, como princípio 

educativo, traz para a educação a tarefa de educar pelo trabalho e não para o trabalho, isto é, 

para o trabalho amplo, filosófico, que se expressa na práxis, entendida como articulação da 

dimensão prática. Como pesquisadora, no alcance de nossos objetivos, especialmente no que 

diz respeito à constituição do estágio supervisionado como espaço de aprender as 

especificidades da atividade pedagógica do professor de Matemática, esforçamo-nos em ver e 

fazer do estágio um processo formativo amplo. Nessa acepção, o estágio, para contribuir com 

a formação de homens plenos, repletos de humanidade, não se esgota na dimensão prática que 

exige construção da formação em sua totalidade.  Nossa busca era por um processo de 

formação docente que permitisse orientar conscientemente o que Leontiev (1978) chama de “ 

desenvolvimento mais completo possível das aptidões humanas para todos os sujeitos 

envolvidos num processo, ofertando-lhes uma organização equitativa de suas atividades (p. 

214). Tal como esclarece esse autor, esperávamos que cada um tivesse a possibilidade “de se 

apropriar das realizações do progresso histórico e de participar enquanto criador no 

crescimento destas realizações” (LEONTIEV, 1978, p. 276). A nosso ver, isto seria possível  

ao planejarem e reelaborarem, eles mesmos, conjunto de atividades de ensino. Essas 

atividades seriam ofertadas na escola-campo de estágio para os alunos da educação básica 

durante o período da regência. 

Nosso intuito foi mostrar o movimento teórico-prático feito por nós para que o lócus 

de aprendizagem da atividade pedagógica “estágio supervisionado” fosse organizado de tal 

forma que não somente a atividade pedagógica dos professores em formação se objetivasse 

com outras características, mas também o ensino de Matemática na escola-campo. Com base 

nessas questões, esta discussão pode contribuir para a formação de professores de Matemática 

que atuarão na educação básica. Trata-se de refletir sobre o desafio de superar a lógica formal 

da ciência moderna nas relações educativas desta área, lógica esta que, em última análise, 

separa sujeito e objeto no processo educativo.  
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Não fazer a escolha pela lógica formal para compreender o movimento de 

aprendizagem da atividade pedagógica dos professores de Matemática em formação e, optar 

pela lógica dialética para tal apreensão, pressupõe, conforme Kopnin, “apreender não só os 

resultados do conhecimento e da prática, mas também as suas tarefas, [...] valorizando a 

experiência conjunta do conhecimento e da atividade prática” (KOPNIN, 1978, p. 34). 

Pretendíamos, assim, contribuir para o entendimento de que professores em formação 

necessitam se apropriarem de um instrumental teórico-metodológico que lhes possibilite 

análises da realidade concreta (histórica e material).  

Com essa intenção, organizamos a realidade objetal na forma de um experimento 

formativo. Para Vigotski (2007, p. 18), “os experimentos são planejados de modo que 

produzam certo desempenho sob condições tais que tornem máximas as suas possibilidades 

de interpretação”. O desafio colocado é permitir e até exigir que, na ação cotidiana, o 

pensamento faça movimentos lógico-dialéticos na interpretação da realidade, com o objetivo 

de compreendê-la para transformá-la. Afinal, mais que interpretar a realidade formativa de 

professores de Matemática, o que realmente nos importa é ter condições objetivas de 

transformá-la. A seguir, discutimos como se deu a organização e o desenvolvimento de nosso 

experimento formativo, alicerçado nas bases materialistas histórico-dialéticas. 

 

O experimento
14

 formativo: as contribuições materialistas histórico-dialéticas para sua 

organização  

 

De acordo com nosso estudo, modificamos a estrutura do Estágio Supervisionado do 

curso de licenciatura em Matemática da IES pesquisada, o  que resultou em uma proposta de 

aprendizagem da atividade pedagógica do professor de Matemática (SILVA, 2014). Essa 

proposta instituiu-se em nosso experimento formativo desenvolvido no período de fevereiro a 

novembro de 2014.  O experimento formativo constituiu, pois, o procedimento investigativo 

peculiar à teoria histórico-cultural. 

                                                           
14

 O experimento formativo ao qual nos referimos foi realizado durante nossa pesquisa de mestrado. Ele 

perdurou um ano letivo e teve como contexto empírico a disciplina de estágio supervisionado II. Tal disciplina 

era ofertada no 4º ano da licenciatura de Matemática da IES pesquisada. O referido experimento foi constituído 

de 36 encontros na Universidade (ao todo esses encontros resultaram em 128h\a de desenvolvimento total de 

ações com os professores em formação, tudo o que foi desenvolvido nessas horas foi transcrito na integra, 

perfazendo nosso universo de coleta de dados) . Esses encontros aconteciam às quartas e sextas feiras, dias das 

aulas de estágio supervisionado. A duração em horas-aulas desses encontros variava de acordo com a 

necessidade de cada encontro, portanto, tivemos encontros de 2h\a e outros nos quais precisamos de 10h\a. 
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 Para Vigotski,  esse procedimento possibilita o desempenho do pesquisador em 

revelar os fenômenos psicológicos no próprio processo.   A esse respeito, Kopnin assevera 

que “para conhecer realmente o objeto, é preciso abrangê-lo, estudar todos os seus aspectos, 

todas as relações e mediações [...]” (KOPNIN, 1978, p. 82). Entretanto, um experimento
15

 

formativo sustentado nas premissas materialistas histórico-dialéticas outorga que o objeto de 

pesquisa – em nosso caso a atividade pedagógica do professor de Matemática – seja tomado 

em seu desenvolvimento, pois a dialética evidencia que, fora do desenvolvimento, é 

impraticável a aquisição da verdade objetiva. O exame do objeto em seu próprio movimento, 

com todas as suas inter-relações e mediações, não é tão-somente nem meramente o caminho 

de alcance da verdade, é igualmente a manifestação desta. 

No intuito de compreender a verdade acerca da apropriação dos elementos 

constitutivos da atividade pedagógica por um grupo de professores de Matemática em 

formação inicial, planejamos e desenvolvemos com eles um experimento formativo durante o 

estágio supervisionado. Davidov e Markova (1987) alegam que o experimento formativo  “é 

uma forma fundamental da realização das particularidades do método geral genético-causal ou 

genético-modelador, [...] sendo uma estrutura de investigação do desenvolvimento da psique 

humana, que possui suas bases nos trabalhos de Vigotski” (p. 326). Esse autor considerava 

que somente por intermédio da análise experimental era possível revelar toda a essência do 

processo genético de desenvolvimento da psique humana. Afirmava ainda que esse tipo de 

investigação consistiria na “chave para a compreensão do processo pelo qual a formação do 

conceito se desenvolve na vida humana real” (VIGOTSKI, 2003, p. 86). Constituiria, então, 

segundo Davidov e Markova (1987) a essência do experimento formativo “[...] no estudo dos 

processos e novas formas da psique, no estudo das condições do surgimento e das condições 

necessárias para que surjam” (p. 326). Ainda segundo esses autores, o experimento seria uma 

“projeção e modelação do processo de desenvolvimento humano em que possamos observar e 

compreender em detalhes os aspectos e etapas separadas da gênese dos fenômenos estudados” 

(DAVIDOV, MARKOVA, 1987, p. 327). Compõe-se, portanto, de uma estrutura 

                                                           
15

 Os encontros do experimento formativo eram destinados ao estudo da base teórica que subsidiava nossas 

atividades de ensino, ao planejamento e à reelaboração das atividades de ensino que seriam desenvolvidas no 

período da regência (tais etapas ocorriam de forma concomitante na maioria das vezes e, não em separado). O 

experimento era composto de duas etapas que se entremeavam: a etapa que acontecia nas aulas de estágio na 

Universidade e a outra que se objetivava no desenvolvimento dos conjuntos de atividades de ensino  na escola-

campo de estágio. A etapa que aconteceu na escola perdurou 32h\a que também foram devidamente registradas 

em áudio-vídeo e, posteriormente,  transcritas para posterior análise. Durante o desenvolvimento do primeiro e 

segundo conjuntos de atividades de ensino, realizamos uma entrevista no início e ao final de cada um deles. Tais 

entrevistas coletivas também perfizeram nosso universo de dados coletados para posterior análise 
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investigativa realizada em várias etapas, nas quais o processo de execução, assim como de 

obtenção dos dados, de apresentação dos objetos aos sujeitos, de registro, de análise do 

movimento do pensamento do sujeito ocorrem simultaneamente.  

Libâneo (2007, p. 11), apoiando-se em Davidov (1988), conceitua experimento 

formativo como “intervenção pedagógica por meio de uma determinada metodologia de 

ensino, visando interferir nas ações mentais dos educandos e provocar mudanças em relação a 

níveis futuros esperados de desenvolvimento mental”. Isto significa atuação no 

desenvolvimento mental dos alunos por meio da atividade docente que envolva, entre outros, 

os seguintes procedimentos: elaboração/desenvolvimento/reelaboração e avaliação  do ensino 

dentro de uma dinâmica que implica compreensão da formação docente como processo 

contínuo e pressupõe aprendizagem constante. Em consonância com o exposto, concordamos 

com Freitas (2007) quando assinala que, ao experimento formativo, competem ações, tais 

como: “a explicação histórica das mudanças qualitativas no pensamento do sujeito, mudanças 

estas que são investigadas como uma cadeia complexa de processos inseparáveis do 

aprendizado, decorrentes da realização de uma atividade proposta no experimento e contida 

no modo como este se encontra organizado” (p.11). 

Em nosso referencial teórico, o experimento
16

 formativo ocupa posição central. Ao 

organizá-lo atentamo-nos para o seguinte fato: o que define uma postura filosófica em uma 

pesquisa não são apenas as intenções e planos do pesquisador, mas sim a direção que toma o 

arsenal de meios, ações e medidas por ele implantadas. 

Para responder a pergunta da pesquisa e obtermos eficácia dos planos de ações e 

operações, o experimento em questão  foi organizado tendo em vista os seguintes propósitos: 

facilitar a apreensão do movimento de apropriação dos aspectos constituintes da atividade 

pedagógica do professor de Matemática em formação inicial no estágio supervisionado e levar 

em conta a compreensão materialista da realidade. Ser materialista, segundo Kopnin (1978),  

“significa reconhecer a verdade objetiva que nos é revelada pelos órgãos do sentido (p. 166). 

Ainda de conformidade com esse autor, essa verdade é aqui entendida como processo de  

                                                           
16

 Os sujeitos envolvidos neste experimento tinham entre 20 e 36 anos e não possuíam, até aquele momento, 

experiência docente, a não ser o período de regência do estágio anteriormente realizado no 3.º ano da licenciatura 

que cursavam. Destes, desejavam ser professores: Aline, Gabriela, Joel, Yann, Marilene, Tiago e Vivian; 

enquanto Luciana, Bruna e Vanusa não queriam ser professores. Todos, com exceção de Gabriela, realizaram sua 

educação básica em escolas públicas.  Provavelmente terminariam o curso no tempo mínimo exigido (4 anos): 

Aline, Gabriela, Vivian e Bruna. Os demais já o tinham excedido. Seis deles eram casados e quatro solteiros. A 

grande maioria residia na cidade sede da IES pesquisada, com exceção de Joel e Vivian que residiam em cidades 

distantes 200 km e 100 km, respectivamente. Os nomes foram escolhidos pelos respectivos professores em 

formação, os quais forneceram autorização para publicação dos resultados da pesquisa. 
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“pensamento cujo conteúdo é o movimento no sentido do objetivo” (KOPNIN, 1978, p. 167), 

na acepção de busca por conhecimento de algo sobre a realidade que tem por fundamento e 

conteúdo  o comando dos fenômenos e das leis do mundo aparente. 

Com essas características alicerçadas no materialismo histórico dialético e os 

pressupostos teórico-metodológicos de Moura et. al. (2010) para o desenvolvimento de 

atividades de ensino fundadas nessas proposições, desenvolvemos um experimento formativo 

que teve como contexto empírico o estágio supervisionado. Essa sugestão para o 

desenvolvimento do experimento em questão, baseava-se em superar a realidade conhecida 

por nós acerca do estágio supervisionado.  

A atitude que tínhamos em relação à realidade posta não era de um mero sujeito 

cognoscente que observa especulativamente a realidade objetiva. Ao contrário, nós nos 

colocávamos, tal como corrobora Kosik (1969), na condição de um “ser que age objetiva e 

praticamente, de um indivíduo histórico que exerce a sua atividade prática no trato com a 

natureza e com os outros homens, [...] dentro de determinado conjunto de relações sociais” (p. 

9-10). Almejávamos, ao longo do experimento formativo, criar nossas próprias representações 

das coisas e elaborar um sistema correspondente de noções que apreende e atem a aparência 

fenomênica da realidade que ali se apresentava aos nossos órgãos da individualidade humana, 

entre eles nossos olhos e ouvidos. Ou seja, queríamos que o experimento formativo nos 

conduzisse ao entendimento conjunto e relativo do desenvolvimento dos aspectos 

constituintes da atividade pedagógica do professor de Matemática. E, a partir dele, termos 

condições de descobrir a composição significativa da realidade com a qual nos 

defrontávamos. “E é essa estrutura significativa, que a visão de conjunto proporciona que é 

chamada totalidade” (KONDER, 2008. p. 36). Obviamente, não nos basta compreender 

apenas as partes que o compõem, como delineadas adiante. Faz-se necessário que esses 

momentos sejam vistos como partes que se descobrem em relação de interno intercâmbio e 

dependência entre si e com a  totalidade, visto que a totalidade se institui a si mesma na 

influência mútua das partes. 

Pelo experimento formativo, tentamos oferecer aos futuros professores condições 

objetivas em que eles pudessem transformar-se em produtores da organização do ensino de 

Matemática e, dessa forma, terem como extrair novas condições de si próprios, tais como: 

desenvolver-se na produção dos conjuntos de atividades de ensino, criar novas 

representações, novos modos de relações, novas exigências e outra linguagem teórico- 

metodológica para o ensino dos conteúdos matemáticos de Juros e Perímetro e Área de 
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figuras planas. Mas, por que organizar outra forma para o ensino desses conteúdos? Porque a 

tomada de consciência pelo sujeito acerca de uma problemática não é algo que surja 

espontaneamente.  

Costa (2017), com base em Vigotski (2001), diz que a tomada de consciência possui 

uma ordem cognitiva intrínseca que implica o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. Isto pressupõe a compreensão do que „eu‟ estou fazendo e está baseada no 

processo de generalização dos próprios processos psíquicos, conduzindo ao seu domínio 

(COSTA, 2017). Quando generalizamos o nosso processo de atividade, passamos a ter  

possibilidade de distinta afinidade com ele. Isto denota inclusive que, ao apreender as coisas 

de maneira díspar, apresentamos outras possibilidades de atuar em relação a elas. Em Costa 

(2017), encontramos discussões que podemos dizer ancoradas nos pressupostos teóricos de 

Davidov (1988), uma articulação entre o sujeito e sua ação mental consciente que, por 

intermédio da palavra, distingue características que se reproduzem em um coletivo de objetos; 

empregando-a em uma pluralidade de diversos objetos relacionando suas qualidades e 

distinções. Se a tomada de consciência está profundamente conectada a generalizar, essa 

generalização indica a constituição de um conceito superior, sendo concomitantemente 

tomada de consciência e sistematização de conceitos. 

 No entender de Toassa (2006), o citado processo tem relação inerente com a  

abstração e se compõe como basilar para a formação dos conceitos científicos. Dessa forma, 

Vigotski (2001) assim diz: “A tomada de consciência passa pelos portões dos conceitos 

científicos” (p. 290), sendo os mesmos imprescindíveis ao desenvolvimento humano. “Para 

tomar consciência é necessário primeiro ter aquilo que deve ser conscientizado. Para dominar 

é preciso dispor de aquilo que seja submetido a nossa vontade” (VIGOTSKI, 2001, p. 286). 

Por isso, era necessário ofertar aos sujeitos, durante o experimento formativo, „aquilo‟ de que 

queríamos que tomassem consciência, ou seja: „outra forma de organizar  o ensino de 

Matemática‟ e assim tivessem condições de, primeiramente, „dispor‟ e posteriormente 

„dominar‟ na forma de „generalização‟. Apenas com esse empenho que conjuga exterioridade 

e interioridade do individuo (não de forma congênita) poderiam formar sua consciência acerca 

da atividade pedagógica que estavam aprendendo. 

A formação da consciência não é um processo inato, exige esforço e atuação de 

elementos externos e internos ao sujeito. Para Toassa (2006), com base em Vigotski (2001), a 

consciência não se forma a partir de  um único sistema psicológico, composto pelas estruturas 

das funções psíquicas superiores. Ela se forma na teia de  relações sociais internalizadas como 
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ações, representações e palavras. A consciência consta do enredo de outras estruturas 

desenvolvendo-se com as transformações da estrutura geral que a sustenta  a partir do vínculo 

entre seus elementos subjetivos e objetivos. Estes  mantêm entre si uma relação dialética de 

parte-todo e de forças internas e externas criadas pela inserção dos sujeitos nas atividades 

sociais. Para Gadotti (1995), a própria “educação é um processo contraditório de elementos 

subjetivos e objetivos, de forças internas e externas” (p. 62). Contudo, não seriam 

espontâneas, por parte dos professores em formação, as mudanças necessárias no processo de 

aprenderem a docência em Matemática. 

 Para organizar o citado processo, decidimos sistematizá-lo em um experimento 

formativo. Essa sistematização baseou-se na ideia de que a determinação das opções postas a 

um indivíduo não são exclusivamente de natureza humano-genérica, mas pertencem à  

estrutura de sua formação histórico-social. Para que isto se realizasse não bastou 

simplesmente organizar um ensino singular, primeiro da atividade pedagógica dos professores 

em formação e, posteriormente, da aprendizagem dos conteúdos matemáticos na escola-

campo. Não era cabível que apenas contemplássemos a repetição de uma atividade 

pedagógica desarticulada das necessidades dos docentes, como também dos alunos da 

educação básica. Queríamos nos apoderar da totalidade material que ali se configurava, em 

seus pormenores, para que tivéssemos condições de entender suas diferentes formas de 

desenvolvimento. Interessava-nos, de acordo com Gadotti (1995), “perquirir a conexão intima 

que há entre elas, só assim podemos compreender adequadamente o movimento real, 

conseguindo-se espelhar no plano ideal, a vida da realidade” (p. 30). Era imperativo que, 

tomando por base as construções teóricas existentes no decorrer do experimento, 

reproduzissem na práxis o universal em sua forma concreto-sensorial. No entender de Kopnin 

(1978), somente assim teremos condições de nos achegar “ à base da apreensão do singular e 

do finito, podendo-se chegar fidedignamente ao conhecimento do universal e do infinito” (p. 

293).  

Os conjuntos de atividades de ensino engendrados no seio do experimento formativo 

tinham importante papel de desvendar o processo de apropriação dos aspectos constituintes da 

atividade pedagógica do professor de Matemática, mas esses aspectos ficam comumente 

encobertos pelo comportamento habitual dos sujeitos. Em caso de experimento formativo 

alicerçado no materialismo histórico dialético como método de investigação, o pesquisador, 

na visão de Vigotski (2007), “pode criar processos que põem a mostra o curso real do 

desenvolvimento psíquico do sujeito” (p. 12). Somente assim e de conformidade com esse 
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autor, o experimento “pode servir como meio efetivo à compreensão do curso do 

desenvolvimento de um processo” (VIGOTSKI, 2007, p. 12). Para tanto, o experimento deve 

oportunizar aos sujeitos possibilidades de se engajem nas mais variadas atividades. Ao 

pesquisador cabe ter e reconhecer a capacidade e a possibilidade da descoberta do universal 

por intermédio da análise, não de todos os fenômenos, mas de alguns que sejam 

representativos da totalidade. 

Para que o experimento formativo tivesse condições de se sustentar como meio de 

entendimento do processo de desenvolvimento e apropriação dos sujeitos participantes, foi 

imprescindível, durante o período de realização dele (experimento), alterar as 2h/a presenciais 

semanais exigidas na IES para uma quantidade bem superior que se modificava de acordo 

com a necessidade dos sujeitos a cada encontro realizado (ao todo foram 36 encontros na IES, 

perfazendo 128 h\a).  

Quando nos referimos aos sujeitos desta investigação, fazemos menção aos dez alunos 

matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado II na licenciatura de Matemática da IES 

pesquisada.  Segundo Lopes (2009), sujeito é quem realiza a atividade, é quem concretiza as 

ações para apreender determinadas transformações como implicação dessa atividade. A cada 

encontro tínhamos uma proposta de ações, objetivos, atividades, conteúdos e leituras. 

Partimos da pressuposição de que a atividade fundamental do professor seja a organização do 

ensino que se comporá no próprio ensino. Essa organização é concebida, de acordo com 

Moura et. al. (2010), como a escolha de ações, seleção de conteúdos, ponderação acerca do 

processo de ensino e aprendizagem, de modo que todos esses elementos se instituam em 

atividades humanas.  

Os conjuntos de atividades de ensino necessitaram ao todo de 32 horas-aula para seu 

desenvolvimento na escola-campo e aconteceram em três segundas séries do Ensino Médio. 

Foram desenvolvidos igualmente nas três séries, sendo que em todas elas os dez professores 

em formação participavam conjuntamente, de modo a terem oportunidade de vivenciar todas 

as etapas. A quantidade de aulas em cada conjunto de atividades de ensino variava conforme 

o rendimento específico de cada turma, sendo usadas 14 horas para o primeiro conjunto de 

atividades de ensino (5 horas na 2.ª série A e na B; 4 horas na 2.ª série C) e 18 horas para o 

segundo conjunto (7 horas na 2.ª série A, 6 horas na 2.ª série B e 5 horas na 2.ª série C).      

Como ferramentas de obtenção de dados tivemos gravações audiovisuais dos 

encontros do experimento formativo (na Universidade e na escola-campo de estágio) e das 

entrevistas realizadas com os dez professores em formação no início e final de cada um dos 
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dois conjuntos de atividades  de ensino desenvolvidos na escola-parceira. Esses instrumentos 

de obtenção de dados nos proporcionaram não somente um universo rico para a subsequente 

análise, mas, especialmente, elementos para que pudéssemos configurar o objeto de estudo e 

buscar respostas para o problema. Todas as gravações foram transcritas na íntegra para 

posterior análise. Obviamente, as ferramentas em si não têm o propósito essencial de 

esclarecer o fenômeno; o que consente a aclaração é o movimento teórico de análise e síntese 

dos dados adquiridos por meio dessas ferramentas. 

No Quadro 1, a seguir, apresentamos uma estrutura compacta de todo o experimento, 

sendo os encontros agrupados de acordo com os meses. 

 

Mês 

Quantidade 

Proposta de Ações Principais Objetivos Atividades 

Fevereiro 

2 encontros 

 

 

-  Desenvolvimento de um 

conjunto de atividades de 

ensino elaborado pela 

pesquisadora, o qual 

tratava sobre o conceito 

matemático de equação. 

- Leitura de referenciais 

teóricos sobre Estágio, 

planejamento, atividade 

pedagógica, AOE. 

-Permitir que os docentes 

compreendessem o que 

significava a atividade 

pedagógica do professor de 

Matemática de acordo com 

nossos pressupostos teóricos, 

e de que havia a necessidade  

de outra forma de organização 

para seus elementos 

constituintes. 

-  Compreensão do processo 

de planejamento 

compartilhado como um 

favorecedor da organização da 

atividade docente dentro do 

estágio. 

Contagem de uma história 

virtual baseada na lenda do 

quadrado mágico (a mesma 

era a SDA desse conjunto de 

atividades de ensino sobre o 

conceito matemático de 

equações) que prescindia da 

participação ativa dos 

professores em formação em 

suas várias etapas. Nessas 

etapas fizemos uso de um jogo 

chamado Brinque-Game e de 

recursos de multimídia. 

Discussão dos textos 

propostos para esses 

encontros. 

Março 

5 encontros 

- Discussão acerca dos 

modelos formativos de 

professores de Matemática 

e os „tipos‟ de professores 

com suas interdependentes 

atividades pedagógicas. 

- Entendimento da  AOE e 

suas interconexas etapas. 

- Abordar as diferentes 

perspectivas formativas do 

professor de Matemática. 

- Apreensão dos papéis da 

síntese histórica, da situação 

desencadeadora de ensino e da 

síntese coletiva no 

estabelecimento da AOE. 

 

 

Realização de mesa redonda 

para discutir o texto com 

posterior elaboração de mapas 

conceituais pelos alunos. 

Diante das discussões, edificar 

relações entre o período de 

observação que realizavam e 

as discussões teóricas que 

efetivavam na Universidade. 

Confecção de um mosaico 

somente de gravuras que 

representassem tais relações. 

Abril 

5 encontros 

Planejamento do primeiro 

conjunto de atividades de 

ensino pelos professores de 

Matemática em formação, 

que seria mediado pelo 

conceito de Juros. 

De posse da escolha do 

conteúdo e do entendimento 

do que seria a AOE e seu 

papel na organização do 

ensino, passou-se à construção 

da síntese histórica do 

conceito que seria abordado e 

também do desenvolvimento  

da SDA, seguida da síntese 

coletiva. 

Desenvolvimento da síntese 

histórica que subsidia a SDA e 

a constituição da própria SDA 

na forma de situações 

cotidianas. 
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Maio\Junho 

8 encontros 

Desenvolvimento e 

Reelaboração das ações 

pertencentes ao primeiro 

conjunto de atividades de 

ensino. 

- Apreensão da visão dos 

estagiários sobre o conjunto 

de atividades de ensino 

desenvolvido na escola-

campo: possibilidades de 

reencaminhamento. 

- Discussão Coletiva sobre o 

desenvolvimento desse 

conjunto de atividades de 

ensino. 

 

Agosto 

Setembro 

6 encontros 

Planejamento do segundo 

conjunto de atividades de 

ensino pelos professores de 

Matemática em formação, 

mediado pelo conteúdo de 

Perímetro e área de figuras 

planas. 

- Compreensão do movimento 

de superação e criação dos 

estagiários para  organizarem 

esse segundo conjunto de 

atividades de ensino. 

Simulação das atividades de 

ensino nas aulas de estágio 

com o objetivo de que, nas 

contradições dos sujeitos, 

surgissem as contribuições 

para a melhoria desse segundo 

conjunto de atividades de 

ensino.  

Outubro 

Novembro 

8 encontros 

Desenvolvimento e 

Reelaboração do segundo 

conjunto de atividades de 

ensino na escola-campo 

 Apreensão  do processo de 

apropriação dos conceitos 

matemáticos pelos estagiários 

e alunos da escola-campo de 

acordo com nossa proposta 

teórica para a organização do 

ensino de Matemática e da 

aprendizagem da docência. 

Discussões coletivas tendo por 

base as leituras sugeridas 

conexas à prática 

desenvolvida na escola-

campo. 

Dezembro 

2 encontros 

Síntese coletiva do grupo 

sobre todas as ações 

elaboradas e executadas no 

período. 

Evidenciar a apropriação de 

elementos constitutivos da 

atividade pedagógica do 

professor de Matemática. 

Apresentação coletiva e 

compartilhada das atividades 

realizadas por todos os 

sujeitos da pesquisa. 

 

Quadro 1: Estrutura Compacta do Experimento Formativo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto aos conjuntos de atividades de ensino elaborados e reelaborados pelos 

professores em formação, eles possuíam suas bases teórico-metodológicas alicerçadas na 

Atividade Orientadora de Ensino (AOE): teóricas, por ver a organização do ensino como 

atividade referenciada na Teoria da Atividade; metodológicas, por prover ferramentas lógico-

metodológicas para a disposição dos conhecimentos a serem ensinados e aprendidos. Esses 

conjuntos de atividades de ensino podem ser definidos como uma maneira de alocar os 

conhecimentos matemáticos específicos e metodológicos em um só espaço formativo-

educativo, de modo que os processos de análise e síntese estejam presentes todo o tempo. 

 

É tarefa tanto da análise quanto da síntese a reprodução do objeto do pensamento 

conforme a natureza e as leis do próprio mundo objetivo. Se o pensamento se afasta 

das leis objetivas e passa a produzir a análise e a síntese conforme as leis estranhas à 

natureza do próprio objeto (separa os elementos inexistentes na natureza e unifica o 

que está dividido no mundo material),. então abandona a verdade objetiva passando 

para o campo das construções especulativas (KOPNIN, 1978, 235-236). 

 

Ambos os processos de análise e síntese, conforme destaca o autor, possuem caráter 

criativo e objetivo de fazer avançar o conhecimento dos sujeitos que participavam do 
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experimento formativo. Assim, a  atividade analítico-sintética  se torna momento imperioso 

de todo processo de pensamento, mas a conexão dialética, a unidade dessa atividade, vale 

dizer, da análise e da síntese, tem maior ênfase e completude se, no processo de formação e 

evolução da apropriação, essa conexão for embasada em referencial teórico que sustente as 

ações práticas. Por esse motivo escolhemos o primeiro momento do experimento formativo 

para dar início a um estudo teórico acerca das premissas materialistas histórico-dialéticas.  

Para compreender o experimento formativo como processo no qual se desencadearam 

os aspectos constituintes da atividade pedagógica de professores de Matemática em formação 

inicial, entendemos ser oportuno realçar que momentos de singularidades e de universalidade 

coexistem todo o tempo. Singularidades estas representadas pelas posições ocupadas pelos 

diferentes sujeitos ao longo do desenvolvimento do experimento, seus conflitos, suas 

representações da realidade objetiva, suas identidades pessoais.  

A seguir efetuamos a decomposição no Quadro 2 - para fins didáticos - do 

experimento formativo em seus quatro momentos. Dizemos didático porque eles não 

aconteceram nesses momentos estanques e delineados. Foram em todo o tempo sustentados 

pela premissa do movimento, em que tudo é causado, conforme Gadotti (1995), “por 

elementos contraditórios coexistindo numa totalidade estruturada” (p. 27). 

 

 

1º Momento 

 Início da apropriação 

teórica 

2º Momento 

Planejamento dos 

conjuntos de 

atividades de ensino 

3º Momento 

Reelaboração dos 

conjuntos de atividades 

de ensino 

4º Momento 

 Da análise a novas 

sínteses 

Destinado ao entendimento 

de que tanto a aprendizagem 

da Atividade Pedagógica dos 

professores, quanto o ensino 

dos conteúdos matemáticos 

que seriam desenvolvidos na 

escola-campo, estariam 

organizados sobre pretextos 

materialistas histórico-

dialéticos. Pretendíamos 

oferta-lhes meios cognitivos 

de compreender e transformar 

a realidade objetiva a qual 

pertenciam: tanto na 

Universidade, quanto na 

escola-campo de estágio. 

Dedicamos 

considerável espaço 

ao planejamento dos 

conjuntos de 

atividades de ensino.  

Nesses momentos os 

professores deviam 

desenvolver suas 

consciências acerca 

dos elementos que 

constituem a atividade 

pedagógica. 

Obviamente, não uma 

consciência qualquer, 

mas como produto 

subjetivo da atividade 

dos sujeitos com 

outros sujeitos. 

Caracterizou como 

espaço para que os 

futuros professores 

reelaborassem os 

conjuntos de atividades 

de ensino, permitindo 

que percebessem  a 

atividade pedagógica do 

professor de Matemática 

como composta de vários 

aspectos 

interdependentes. Isso 

acontecia paralelamente 

ao desenvolvimento 

desses conjuntos de 

atividades de ensino  na 

escola-campo. 

Nesse momento os 

professores socializaram 

as situações vivenciadas. 

Queríamos, dessa 

maneira, apreender o 

trajeto percorrido por 

eles. Isso foi usado como 

forma de se evidenciar a 

apropriação singular dos 

elementos da Atividade 

Pedagógica do professor 

de Matemática, dentro de 

um processo permanente 

de análise e síntese das 

ações.  

Quadro 2: Momentos do Experimento Formativo 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Com o objetivo de demonstrar o movimento da realidade concreta expressa nos quatro 

momentos do experimento formativo, construímos a Figura 1. Contudo, o ponto de partida 

desse movimento deve manter a identidade durante todo seu curso, visto que ele constitui a 

única garantia de que o pensamento não se perderá no seu caminho. O movimento em espiral 

representativo do experimento como um todo, bastante evidenciado na Figura 1, é entendido 

aqui com um détour que, conforme Kosik (1969), seria  um desvio “para que se possa 

conhecer e compreender este todo, torná-lo claro e explicá-lo” (p. 30). A razão da Figura 1 é 

estabelecer uma compreensão da caótica reprodução do todo e a rica totalidade da pluralidade 

das determinações e das inter-relações dos sujeitos com a coisa em si. A Figura 1 aproxima-

nos do détour designado por Kosik (1969) e realizado por nós para que o “concreto se torne 

compreensível através da mediação do abstrato, o todo através da mediação da parte” (p. 30). 

 

 
Figura 1: O movimento da realidade formativa expressa nos momentos do experimento formativo a partir do 

enlace com as categorias do materialismo histórico dialético 

Fonte: Elaborada pela autora 
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A Figura 1 viabiliza o entendimento da forma pela qual todos os momentos do 

experimento se relacionam, encadeiam-se e determinam reciprocamente as condições teóricas 

distintas e necessárias à obtenção de uma realidade formativa que conduzisse os participantes 

à compreensão dos elementos constitutivos da atividade pedagógica do professor de 

Matemática. Hora alguma pretendemos conferir destaque ou autonomia de um ou outro 

momento. Ou seja, os quatro momentos do experimento apresentados na Figura 1 possuem o 

objetivo de remontar o conhecimento do universal, da lei, da essência do fenômeno da 

apropriação dos aspectos constituintes da atividade pedagógica do professor de Matemática. 

Essa afirmação somente pode ser feita por estarmos convencidos de que a Figura 1 representa, 

na óptica de Kopnin (1978),  “o modo de unificação do universal com o singular, no qual se 

pode julgar o universal à base do singular” (p. 293). Nessa direção, apenas as categorias 

dialéticas presentes na Figura 1, com seu próprio conteúdo, são adequadas para gerarem o 

movimento do pensamento do indivíduo no processo. Kopnin (1978) que isto se dá 

justamente por se  comportarem como “instrumento da especulação criadora livre, que orienta 

a solução dos problemas pela via do método cientifico” (p. 31). 

Durante todo o tempo preocupamo-nos em perceber as referidas categorias em\na 

relação com o experimento formativo; jamais desconectadas da realidade. Afinal, na 

concepção marxista, elas se esvaziam quando seus sentidos não estão atrelados à realidade e 

ligados ao movimento. É cogente que não se enclausurem, pois estão historicamente 

associadas à prática humano-histórico-social. Para Cury , as categorias dialéticas 

 

[...] não são formas puras que dão conta de toda e qualquer realidade para todo o 

sempre. Elas são relativas, ao mesmo tempo, ao real e ao pensamento, ou seja, a 

todo o movimento no real e no pensamento. Daí o fato de tanto pertencerem ao 

campo do conhecimento, quanto indicarem os aspectos objetivos do fenômeno. As 

categorias, pois, só se dão como tais no movimento e a partir de um movimento. 

Consideradas isoladamente, tornam-se abstratas. Presentes em todo fenômeno, isolá-

las do movimento significa torná-las objetos de contemplação e negá-las como um 

ponto nodal que tenta expressar, pelo movimento do pensamento, o movimento do 

real  (1985, p.22). 

 

As categorias em questão, de acordo com Kopnin (1978), são vistas como um análogo 

da realidade dos processos que nelas se desenrolam.  Elas não separam o homem do mundo 

mas o unem a ele por serem objetivas a seu modo e por refletirem os processos da natureza e 

da sociedade tais quais eles existem na realidade objetiva. Como indicado na Figura 1, as 

referidas categorias não têm o objetivo de representar a realidade do experimento formativo, 

mas sim de refletirem o processo formativo que ali aconteceu. 
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Não necessitamos reconstruir todos os encontros que perfizeram o experimento 

formativo para que possamos compreender o desenvolvimento de nosso objeto de estudo. 

Bastam-nos os quatro momentos encarnados na Figura 1 e envoltos pelas categorias 

materialistas histórico-dialéticas (representadas pelas fitas externas da Figura 1). Do ponto de 

vista metodológico, isto significa, conforme Kosik (1969), o “descobrimento de uma conexão 

dialética entre um elemento e a totalidade” (p. 164). Aqui o elemento é representado por cada 

um dos quatro momentos do experimento e o sistema desenvolvido que, em funcionamento, 

compõem o experimento completo. Este  somente existiu como apresentado por se encontrar 

envolto nas categorias. 

Por esse entendimento ancorado no método histórico dialético, o fenômeno ou a coisa 

analisada necessita de apresentar-se de tal forma que seja possível sua apreensão em sua 

totalidade. Para tanto, precisamos de aproximações sucessivas e cada vez mais abrangentes do 

objeto de estudo, a fim de que o objeto em questão se torne acessível ao pesquisador. 

Lembramos que nesse processo o homem não desenvolve potencialidades humanas inatas, 

mas as cria, ele próprio, como produto e produtor das várias determinações sociais. Nesta 

investigação faremos uso do materialismo como método para, gradativamente, apreendermos 

o movimento de apropriação do objeto pelo sujeito, no próprio devir do experimento e de 

acordo com as peculiaridades de cada momento evidenciado a seguir. Somente dessa forma 

poderemos detectar os aspectos das coisas, incluindo os da omnilateralidade
17

. 

 

Primeiro momento: início da apropriação teórica 

 

Nesses encontros, pretendíamos que os futuros professores tomassem para si a 

necessidade de outra organização, primeiro do processo de aprendizagem de suas atividades 

pedagógicas e, posteriormente, do ensino de Matemática que iriam desenvolver na escola-

campo de estágio. Queríamos apresentar-lhes uma base teórica que sustentasse essas duas 

transformações, de forma que ambos os processos fossem conduzidos num movimento não 

apenas simbólico mas conceitual, em que se apreenda o objeto de modo mais intenso e 

multilateral. 

                                                           
17

A omnilateralidade é, pois, o chegar histórico do homem a uma totalidade de capacidades e, ao mesmo tempo, 

a uma totalidade de capacidade de consumo e gozo, em que se deve considerar sobretudo o usufruir dos bens 

espirituais, além dos materiais de que o trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho 

(MANACORDA, 1978. p. 106). 
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Assim, os docentes seriam capazes de instigar transformações das atividades externas 

em internas por meio de sua ação humana de ensinar, por constituírem uma relação com 

outros seres humanos e com o contexto sociocultural. Tornar-se-ia possível um processo de 

apropriação que, na visão de Leontiev (1978), somente se faz possível em dadas condições: 

“para se apropriar dos objetos ou dos fenômenos que são o produto do desenvolvimento 

histórico é necessário desenvolver em relação a eles uma sociedade que reproduza, pela sua 

forma, os traços essenciais da atividade encarnada, acumulada no objeto” (p. 268). Davidov e 

Markova (1987) coadunam as ideias de Leontiev ao afirmarem que, para a apropriação objetal 

e fenomênica do sujeito, é imprescindível “a reprodução, pelo indivíduo, dos procedimentos 

historicamente formados de transformação dos objetos da realidade circundante” (p. 104).  

Também deixamos claro aos sujeitos da pesquisa que o ensino é interconectado com 

as condições históricas concretas na sociedade que o abriga. Dando-se essa apropriação, isto 

é, o domínio pelo sujeito da experiência socialmente elaborada, esse processo decorre 

continuamente no caminho da cooperação com outra pessoa, tanto na atividade coletiva 

quanto na comunicação com essa pessoa. Neste caso, a outra pessoa, necessária ao processo 

de apropriação nesse primeiro momento do experimento, é representada pela pesquisadora.  

Atentamo-nos igualmente para a questão de que os conjuntos de atividades fossem 

desenvolvidos conjuntamente com todos os professores em formação. Criamos condições 

para que esses sujeitos se apropriassem da base teórica a eles ofertada e fizessem dela 

conteúdo fundamental de suas atividades pedagógicas como professores de Matemática. 

Teriam assim liberdade objetivo-teórica de desenvolver atividades de ensino com outra 

estrutura organizativa, díspar da que encontramos em nossas escolas.   

Permitir um arcabouço teórico que guiasse os futuros docentes era também 

oportunizar meios para que eles se constituíssem como sujeitos capazes de lidar com 

conceitos e com as especificidades teórico-práticas da atividade pedagógica do professor de 

Matemática. Isto era importante para nós, pois os conjuntos de atividades de ensino que 

iríamos construir coletivamente em momentos subsequentes desse experimento (Momento 2) 

estariam associados a um valor intrínseco, qual seja: formação humana passível de ajudar os 

professores em formação a participarem ativa, crítica e intencionalmente  de sua vida como 

alunos na Universidade e como professores na escola-campo de estágio. As mencionadas 

atividades oportunizariam colocá-los no processo de criação de uma educação humanizadora.  

Esta, segundo Moura et. al. (2010), “implica considerar o trabalho como mediação necessária 

no processo de constituição dos sujeitos, e não apenas como fim em si mesmo” (p. 25).  Em  
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Martins (2013) esse modelo de educação torna-se  “imprescindível para que os indivíduos 

possam ser sujeitos e não sujeitados pela história” (MARTINS, 2013.p. 298). 

Neste estudo usamos as discussões teóricas para explicitar a importância de se 

entender que o conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que desenvolver o 

pensamento supõe metodologia e procedimentos sistemáticos do pensar. Para tanto, faz-se 

necessária uma organização do ensino que supere os conteúdos e métodos tradicionais e 

privilegie o pensamento teórico do aluno, na busca do fenômeno de surgimento e 

desenvolvimento do conceito matemático a ser ensinado, como também de sua essência. 

Respaldados em Kosik (1969), defendemos que o pensamento teórico é aquele que, amparado 

na dialética, seja capaz de destruir a “[...] pseudoconcreticidade para atingir a concreticidade. 

[...] processo no qual sob o mundo de aparência se desvenda o mundo real, isto é, por detrás 

da aparência externa do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno, por trás do movimento 

visível, o movimento real interno, por trás do fenômeno, a essência” (p. 16). 

 Nossos debates teóricos se alicerçavam na premissa dialética de que os conceitos 

matemáticos não podem ser considerados produtos fixos, configurações e objetos de um 

conjunto da realidade objetiva do mundo material. Realçávamos as condições de percebê-los 

como produtos de fenômenos derivados e mediatos como sedimentos e produtos da práxis 

social da humanidade.  

Em nossas discussões empenhamo-nos em valorar o papel da mediação como caminho 

de permissão que se põe entre o aluno e o conhecimento para consentir meios de 

aprendizagem, ou seja, admitir o desenvolvimento cognitivo. O conceito de mediação
18

 se faz 

necessário para a compreensão dessas discussões, afinal ele aponta para a relação 

indissociável e dialética entre a atividade psíquica e o meio sociocultural. Isto nos permite 

compreender, com base em Leontiev (1978), que “a origem social da nova estrutura não surge 

                                                           
18

 De acordo com Sforni (2001), na maioria das vezes os trabalhos que se referem ao conceito de mediação com 

base em Vigotski o fazem dizendo que o  mediador deve ser  entendido como  quem ajuda o sujeito a concretizar 

um desenvolvimento que ela ainda não atinge sozinho. Na escola, o professor e os colegas mais experientes são 

os principais mediadores. Apesar de não incorreta, essa ideia reduz o conceito de mediação às relações 

interpessoais, seja entre o professor e o aluno ou entre aluno e aluno mais experiente. Entendida como sinônimo 

de ajuda empreendida pelo professor na interação com o aluno, muitas vezes, a mediação parece se confundir 

com a imagem da presença física do professor intervindo nas tarefas que o estudante realiza. Nesse contexto de 

ausência de foco na atividade de ensino, a afirmação do papel do professor como mediador no processo de 

aprendizagem do estudante é bem-vinda à medida que resgata o seu valor social como profissional. Assim sendo,  

importa-nos o que a compreensão desse conceito pode oferecer como importante elemento para a organização do 

ensino de Matemática. De fato, às interações sociais é dado lugar de destaque nas obras de Vigotski,  “mas o seu 

valor no contexto escolar não está restrito à relação sujeito-sujeito, mas no objeto que se presentifica nessa 

relação – o conhecimento. Em outras palavras, é somente na relação entre sujeito-conhecimento-sujeito que a 

mediação se torna um conceito fundamental ao desenvolvimento humano” (SFORNI, 2001, p. 21). 
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do nada, não surge do interior, não se inventa” (p. 165), mas se forma necessariamente no 

contexto sociocultural. Reiteramos a necessidade de se compreender a mediação docente para 

além de relação interpessoal. Ao se reconhecer que a mediação não se limita  à presença 

corporal do professor junto ao estudante, que não se trata de ajuda aleatória ou de relações 

democráticas em sala de aula, e que o fundamental dessa relação entre pessoas é a ação sobre 

e com objetos específicos (os elementos mediadores), o foco da atenção volta-se para o 

conteúdo a ser ensinado e o modo de torná-lo próprio ao aluno. Isso implica reconhecer que a 

mediação docente começa muito antes da aula propriamente dita. Por esse motivo o 

experimento atentou em planejar primeiramente os conjuntos de atividades de ensino antes 

que o início se desse na escola campo de estágio.  

 Pretendíamos também realçar o caráter de mediação cultural do processo do 

conhecimento e, ao mesmo tempo, a atividade individual de aprendizagem pela qual o 

indivíduo se apropria da experiência sociocultural como ser ativo. Essa ação seria vista como 

a permissão de passagem da consciência social para a individual, isto é, processo de 

apropriação dos conhecimentos humanos produzidos antes pelas gerações que o antecederam 

e advém de sua atividade em dado contexto histórico e social. A esse respeito, Leontiev 

(1978) diz que a “consciência individual só pode existir nas condições de uma consciência 

social; é apropriando-se da realidade que o homem a reflete como através do prisma das 

significações dos conhecimentos e das significações elaboradas socialmente” (1978, p. 130). 

Nesse caminho, era salutar compreender a forma de constituir uma atividade 

pedagógica dos professores de Matemática que contemplasse as premissas teóricas aqui 

elencadas. Acreditamos que seriam capazes de abarcar novos significados, estender suas 

percepções  e transformar as maneiras de interconexão com a realidade educativa da qual 

fazem parte. Ademais, ser-lhes-ia permitido transformar a forma e o conteúdo do seu 

pensamento para que  pudessem ter  a capacidade desenvolvida de agir conscientemente com 

os conteúdos matemáticos, com os quais se envolveriam, tidos aqui como objetos do 

conhecimento humano.  

Ao consentir que os docentes transformassem seu pensamento acerca dos aspectos 

constituintes de suas atividades pedagógicas e concludente ensino de Matemática que iriam 

oferecer em posterior etapa do estágio supervisionado, estaríamos aceitando a transformação 

das formas e leis do movimento do mundo material que os cerceava. A esse processo seria 

incorporado um conjunto de aprendizagem da atividade pedagógica do professor de 

Matemática, inserido no campo da atividade humana. Ou seja, marcávamos nossa postura 



63 
 

investigativa na pretensão de “desvendar mais que o conflito das interpretações, porque o que 

nos preocupava era o interesse transformador das situações e fenômenos estudados, 

resgatando sua dimensão sempre histórica e desvelando suas possibilidades de mudança” 

(GAMBOA, 1997, p. 97). 

Dizer que o sujeito se apropriou de dado conhecimento teórico significa que ele tem 

controle do seu processo de procedência e de seu desenvolvimento mediante o pensamento 

teórico que estuda e delineia a lógica dialética. O pensamento teórico tem seus tipos 

característicos de generalização e abstraimento. Todo o tempo tínhamos o entendimento de 

que era indispensável  a compreensão da necessidade de se estabelecerem relações 

decorrentes da apropriação de um modo de organizar a atividade pedagógica dos professores 

de Matemática. Isto é, predispor outra organização do ensino de Matemática pelo viés do 

desenvolvimento do pensamento, com a fundamentação teórica ofertada. Somente de posse da 

compreensão dos elementos aqui discutidos, eles teriam condições de se verem em outro 

momento do experimento: a hora de planejar coletivamente os dois conjuntos de atividades de 

ensino que seriam desenvolvidos na escola-campo. 

 

Segundo momento: O planejamento coletivo dos conjuntos de atividades de ensino e a 

união entre consciência teórica e atividade prática 

 

Nesse segundo momento do experimento, tínhamos por objetivo central planejar os 

conjuntos de atividades de ensino e, a partir daí, conduzir os sujeitos ao entendimento da 

necessária junção entre consciência teórica e prática. Isto sugere intencionalidade da ação 

educativa. Essa consciência é, sobretudo, a de sujeito pertencente a uma coletividade cuja 

ação tem por desígnio propiciar a constituição do conhecimento com seu coerente 

desenvolvimento da aprendizagem. Ou seja, uma consciência que não pode ser sopesada 

somente de sensações 
19

 que o indivíduo tem acerca da realidade, mas sim uma que  deve ser 

considerada,  de acordo com Leontiev (1978), no “seu devir e no seu desenvolvimento, na sua 

                                                           
19 Mais do que simplesmente operar com a base teórica ofertada aos professores no momento anterior do 

experimento, queríamos que nesse segundo momento (o do planejamento)  tomassem consciência dos conceitos 

a eles ofertados e, assim, os relacionasse com o ato do pensamento que torna essa relação existente. Afinal, 

consciência não equivale à sensação, é mais que isso. “Toda penetração mais profunda na realidade exige uma 

atitude mais livre da consciência para com os elementos dessa realidade, um afastamento do aspecto externo 

aparente da realidade dada imediatamente na percepção primária, a possibilidade de processos cada vez mais 

complexos, com a ajuda dos quais a cognição da realidade se complica e se enriquece” (VIGOTSKI, 2000, p. 

129). 
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dependência essencial do modo de vida determinado pelas relações sociais existentes e pelo 

lugar que o indivíduo considerado ocupa nestas relações” (1978, p. 95). 

Partíamos da premissa de que, para conhecerem “as coisas em si”, deviam 

primeiramente transformá-las em “coisas para si”. No planejamento dos conjuntos de 

atividades de ensino teriam condições de submeter à própria práxis a constituição de vários 

aspectos da atividade pedagógica do professor de Matemática. Kosik (1969 adverte que “O 

conhecimento não é contemplação. A contemplação do mundo se baseia nos resultados da 

práxis humana. O homem só conhece a realidade na medida em que ele cria a realidade 

humana” (p. 22). A realidade humana à qual os professores pertenciam e deviam transformar 

era a da aprendizagem da docência existente naquele processo formativo ao qual se 

encontravam imersos. Essa realidade imaginada como um todo indivisível  de entidades e 

significados era implicitamente entendida em unidade. 

Devido a essa conjectura teórica, colocamos os professores em formação como os 

sujeitos responsáveis pelo desenvolvimento dos aspectos constituintes de suas atividades 

pedagógicas, dando destaque à organização do ensino de Matemática que ofertariam na 

escola-campo. Esse desenvolvimento e essa organização estavam subordinados ao 

entendimento de consciência humana de acordo com os pressupostos da teoria histórico 

cultural.  Kosik (1969) afirma que os pressupostos em questão implicam  “a atividade do 

sujeito que cria a realidade humano-social como unidade de existência  e de significados, de 

realidade e de sentido” (p. 224). Desse modo, teríamos também condições de, ao analisar a 

estrutura da atividade principal do professor, o ensino,  definir os caracteres da estrutura 

interna da consciência e caracterizá-la psicologicamente.  

Com base em Vigotski (2007), a análise dessa estrutura se justifica pelo fato de existir 

uma unidade entre a consciência e a atividade e também porque a consciência humana é 

determinada a construir suas ideias devido às condições materiais instituídas pela sociedade. 

O autor assinala a íntima conexão entre consciência, pensamento e linguagem. A consciência 

é entendida como fenômeno histórico e social levando em consideração as relações existentes 

e o modo como o homem se apropria de sua história e do seu caminho. Ainda com base nesse 

autor, realçamos que o processo de formação da consciência se dá por intermédio da 

internalização. Nesse sentido, podemos compreender o conceito de consciência em Vigotski 

como uma função de origem social, em que a atividade humana possui papel imprescindível 

na formação do homem. Sua transformação implica motivações mediadas por essas 

atividades, sentidos e significados, constituindo-se como processo que filtra o mundo e 
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coordena as ações especificadamente humanas. Consideramos significativo que a relação que 

se estabelece entre a formação da consciência
20

 e a atividade realizada pelo sujeito na 

realidade objetiva  seja necessariamente mediada pela cultura, pelos valores característicos do 

momento social e histórico em que vivemos, bem como pela nossa história de vida e o que, 

decorrente dela. 

Para tanto, necessitávamos transformar primeiro nossa atividade formadora. Esse 

entendimento pressupunha subsídio teórico que nos permitisse compreender o processo de 

apropriação vivenciado primeiramente por nós e, posteriormente, pelos professores em 

formação, qual seja: atividade docente reestruturada, sugerindo outra formulação para a 

atividade pedagógica do professor de Matemática, que implicasse qualidade diferente no 

desenvolvimento de professores e alunos.  

Sabemos que essa mudança qualitativa somente se processa no devir de alterações 

quantitativas. As modificações teriam de acontecer em todo o processo do experimento 

formativo para que, assim, tivéssemos condições de apreender as variações qualitativas. A 

esse respeito, Konder (2008) nos alicerça ao afirmar que “a modificação do todo só se realiza, 

de fato, após um acúmulo de mudanças nas partes que o compõem. Processam-se alterações 

setoriais, quantitativas, até que se alcança um ponto crítico que assinala a transformação 

qualitativa da totalidade” (p. 38). 

Nesse caminho, levamos em conta que os conjuntos de atividades de ensino 

desenvolvidos pelo grupo para aplicação na escola-campo apresentassem elementos 

estruturais da AOE e pudessem  ser apropriados no decorrer do experimento formativo, tais 

como: a busca pela gênese do conceito na realização da síntese histórica, a permanência de 

traços essenciais dessa gênese conceitual na situação desencadeadora de aprendizagem, a 

íntima relação das ações da síntese coletiva com as ações que compõem a SDA, o alcance da 

relação entre o ideal e o real como processo de ação e reflexão, entre outras. Nesse processo, 

delineamos nosso objetivo com base nas ideias de Moura (2001) quando alerta para a 

importância de  “permitir que os sujeitos interajam, negociem significados mediados por um 

conteúdo com o propósito de solucionar coletivamente uma situação-problema” (p.155). 

Era claro que existia, nos conjuntos de atividades, a necessidade de outra organização 

do ensino da matemática escolar de forma que as atividades ali desenvolvidas se 

                                                           
20

 Vigotski (2001), ao negar que a ação humana e seu desenvolvimento são determinados apenas biologicamente, 

aponta uma responsabilidade da sociedade em desenvolver métodos culturais eficazes para a superação das 

deficiências individuais e coletivas. Na busca de superação de tais impasses, aponta a Teoria Histórico Cultural 

como ferramenta capaz de relacionar as condições materiais da vida cotidiana e o desenvolvimento do 

consciência humana. 
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encontrassem orientadas para efetivar a unidade entre ensino e aprendizagem.  Essa 

necessidade se concretizou na apresentação do conceito de AOE, não como pronto e acabado, 

mas vivo, em movimento, processual, produto de contínua avaliação.  

 

O conceito de AOE, como fundamento para o ensino, é dinâmico. Não é um objeto, 

mas sim um processo [...]. A atividade é orientadora, no sentido de que é construída 

na inter-relação professor e estudante, [...] onde o professor, durante todo o 

processo, sente necessidade de reorganizar suas ações por meio da contínua 

avaliação que realiza sobre a coincidência ou não entre os resultados atingidos por 

suas ações e os objetivos propostos” (MOURA, et. al. 2010, p. 101). 

 

 

Na organização dos conjuntos de atividades de ensino também nos preocupamos para 

que estivesse presente a atividade humana saturada dos conteúdos que se compõem como 

elemento constituinte da atividade pedagógica na atividade de ensinar vista como unidade.  

Portanto, a escolha de conteúdos e a maneira de organizá-los não constituem elementos que 

possam ser secundarizados. Martins (2013) afirma que  estes representam um dado central da 

educação básica, posto que, “na ausência de conteúdos significativos, a aprendizagem 

esvazia-se, transformando-se no arremedo daquilo que de fato deveria ser” (p. 279).  

As ações propostas nesse segundo momento do experimento formativo visavam 

romper com o esvaziamento teórico presente na educação escolar em seus diferentes níveis e 

formas de organização. As mencionadas ações convergem para a fixação do irracionalismo 

como marca da contemporaneidade pós-moderna, à luz do qual a construção do conhecimento 

acerca dos conteúdos matemáticos conforme Martins (2013) se dá como “forma de 

decodificação do real, ou seja, sua identificação à inteligibilidade da realidade em sua 

universalidade e concretude passa a ser cada vez mais negada” (p. 20). 

Os conjuntos de atividades de ensino desenvolvidos com os futuros professores 

incluíam ações pré-estabelecidas, sendo: definir o conteúdo e o modo de colocá-lo no espaço 

educativo; selecionar ações de ensino e determinar a avaliação da aprendizagem apropriada a 

cada conteúdo.. Essas ações não eram compreendidas fora do ponto de vista da totalidade (o 

experimento em si), pois somente essa visão permite ver por detrás da aparência das coisas, os 

processos e relações de que a realidade  que se desejava investigar era composta. A seguir, 

nas Quadros 3 e 4, consta a estrutura dos conjuntos de atividades de ensino planejados
21

 e 

desenvolvidos durante o experimento formativo.  

                                                           
21

 O segundo momento do experimento, destinado ao planejamento dos conjuntos de atividades de ensino (5 

encontros no mês de abril para o planejamento do primeiro conjunto e 6 encontros nos meses de agosto e 

setembro para o planejamento do segundo conjunto- conforme Tabela I) foram ocasiões em que os  professores 



67 
 

 

 

Sequência de Ações 

 

Forma Organizativa das Ações 

Síntese histórica para apreensão do 

movimento de surgimento do 

conceito de Juros 

Foi realizada na forma de uma pesquisa bibliográfica para que, 

primeiramente, os estagiários e depois os alunos da escola-campo de 

estágio percebessem quais necessidades humanas conduziram o 

homem a criar esse conceito. 

Situação Desencadeadora  

1ª Parte: A compra de um automóvel  

 

 

 

2ª Parte: Realização de um teatro 

representando funcionamento de duas 

instituições bancárias (Bancos: 

REALIZA e  ENCAIXA) 

Foi  oportunizado aos alunos da escola campo um automóvel real no 

pátio da escola, com a respectiva demonstração por um vendedor, 

representado por um dos professores em formação, para que eles 

realizassem a compra e a assinatura do contrato de compra. 

 

Os professores em formação encenaram o Funcionamento de 

instituições bancárias com suas respectivas propostas de 

financiamento. Foram criadas duas instituições com propostas que 

envolviam diferentes ofertas de juros a serem cobrados. 

Síntese Coletiva: Foram conduzidos à 

análise das propostas bancárias, para 

escolherem qual seria a “melhor 

matematicamente”. Também foi 

ofertado a eles reportagens da revista 

VEJA que abordavam o assunto sobre 

o endividamento da classe C com os 

cartões de crédito. 

Foi oferecido esse conhecimento, mas de forma que se tornassem 

instrumentos para atingirem seus objetivos. Fizeram os cálculos 

respectivos de cada proposta, mediados intencionalmente pelos 

professores em formação que tinham como objetivo ensinar e avaliar 

os processos de aprendizagem dos alunos. A mesma ideia de 

„mediação‟ do processo foi utilizada quando eles analisaram as 

reportagens que tinham como temática o aumento das dívidas da 

Classe C com cartões de crédito, tal ação envolvia a compreensão do 

respectivo conteúdo para que pudessem ter condições de 

compreender a ideia norteadora das referidas reportagens. 

Quadro 3: Estrutura-síntese do primeiro conjunto de atividades de ensino elaborado e desenvolvido pelos 

professores em formação: Mediado pelo conteúdo de Juros Compostos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O percurso do ensino de Matemática presente nos conjuntos de atividades de ensino 

incluía o atendimento do trajeto contrário ao que é ofertado em nossa realidade escolar – do 

particular para o geral. Para Martins (2013), seria a aceitação da contradição vista aqui como 

importante categoria dialética, como “mola propulsora das transformações a serem 

promovidas pela aprendizagem” (295). Uma estrutura assim pensada pressupõe um ensino de 

Matemática organizado sobre a égide do pensamento em conceitos. Esse é, conforme Vigotski 

(1996), o caminho mais apropriado para imaginar a “realidade porque penetra na essência 

interna dos objetos, já que a natureza dos mesmos não se revela na contemplação direta de um 

                                                                                                                                                                                     
em formação, de posse do entendimento de nossa base teórica-metodológica, ou seja, dos pressupostos da 

Atividade Orientadora de Ensino, fizeram coletivamente a escolha dos  conteúdos que permeariam os conjuntos 

de atividades de ensino. 
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ou outro objeto isoladamente, senão por meio dos nexos e das relações que se manifestam na 

dinâmica do objeto, em seu desenvolvimento vinculado a todo o resto da realidade” ( p. 79). 

 A presença dos elementos
22

 da AOE (síntese histórica do conceito, SDA e síntese 

coletiva) nos conjuntos de atividades de ensino planejados pelos professores em formação 

fundamenta-se na premissa materialista histórico-dialética de que haja a superação de uma 

relação unívoca entre eles. “Essa superação dá-se à medida que a atividade de ensino e 

aprendizagem possibilita a apropriação dos conceitos em um movimento semelhante ao de 

sua dinâmica original de produção, ou seja, de seu movimento lógico e histórico” (MOURA, 

SFORNI, ARAÚJO. 2011.p. 40).  

Para Kopin, 

Por histórico subentende-se o processo de mudança do objeto, as etapas de seu 

surgimento e desenvolvimento. O lógico é o meio através do qual o pensamento 

realiza essa tarefa, mas é o reflexo do histórico em forma teórica, vale dizer, é a 

reprodução da essência do objeto e da história do seu desenvolvimento no sistema 

de abstrações” (KOPNIN, 1978, p. 183). 

 
 

Buscávamos, ao longo do planejamento dos conjuntos de atividades de ensino, a 

dialética do lógico e do histórico. Essa interdependência conexa apresenta-se fundida numa 

intensa e complexa diferença entre as condições de surgimento e as necessidades da existência 

histórica dos conceitos matemáticos, em que as condições de surgimento constituem 

pressuposto histórico independente. Enquanto isto, as necessidades da existência histórica 

desses conceitos são oriundas e reelaboradas pelas conjecturas históricas da existência 

humana.  No entender de Kosik (1969), “a investigação lógica mostra onde começa o 

histórico, e o histórico completa e pressupõe o lógico” (p. 51). 

Os resultados dessas investigações compuseram-se de subsídios para as atividades de 

ensino dos professores em formação. Ademais, proporcionaram recursos a respeito do 

movimento lógico-histórico dos conceitos que beneficiam a atividade principal desses 

professores no processo de organização do ensino. Faz importante admitir que a dimensão 

lógico-histórica do conhecimento implica, na perspectiva do ensino que requer 

                                                           
22

 O primeiro conjunto de atividades de ensino foi sobre juros compostos e, o segundo,  sobre área e perímetro. A 

opção por esses conceitos não foi aleatória, pois eles fazem  parte do Currículo de Matemática da Secretaria 

Estadual de Educação do Estado de Goiás e, portanto, deveriam ser ministrados nos bimestres em que iríamos 

para o período das regências. No contexto da Educação Básica Brasileira, a Lei nº 9.394/96 determina a 

construção dos currículos no Ensino Fundamental e Médio, com uma Base Nacional Comum, a ser 

complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar (Art. 26). O  Currículo de Referencia do 

Estado de Goiás no que se refere à segunda série do Ensino Médio (séries que abrigaram nossa pesquisa)  possui 

outros conteúdos, dentre estes os dois  desenvolvidos nos conjuntos de atividades de ensino: Juros Compostos e 

Área e Perímetro de Figuras Planas.  
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desenvolvimento, organizar esse ensino de maneira que o sentido do conhecimento possa ser 

abrangido não somente no domínio das sensações, mas igualmente no campo dos processos 

mentais. 

Faz-se oportuno também esclarecer que necessita de organização intencional o ensino 

de conceitos matemáticos que almeja o desenvolvimento de processos mentais 

qualitativamente superiores aos que comumente já temos postos em nossas salas de aula. Na 

visão de Sforni (2011), a aprendizagem conceitual não ocorre “somente em razão do aluno 

estar em contato com as generalizações e abstrações consubstanciadas nos conceitos 

científicos” (p. 109). Nessa busca, mantivemos o planejamento dos conjuntos de atividades de 

ensino primeiramente com um plano material de ações e seus correspondentes objetos. 

Seguidamente, os alunos foram conduzidos para a expressão verbal, mas, sem “preceder da 

ação para evitar o formalismo das ações verbais, a ação vai aos poucos se convertendo numa 

ação teórica, baseada em palavras e conceitos, sendo ela responsável pela interiorização” 

(SFORNI, 2011, p. 110). Por último, os conjuntos de atividades de ensino visavam 

contemplar a etapa mental em que a linguagem verbal converte-se numa forma de linguagem 

interna. Nessa fase, conforme a autora citada, “a ação se reduz e se automatiza, passa a 

constituir um fato do pensamento” (2011.p. 110), esta etapa se objetiva durante nossa síntese 

coletiva. Em consonância com essas premissas teóricas, vejamos como se deu o segundo 

conjunto de atividades de ensino planejado e desenvolvido pelos sujeitos desta investigação. 

 

Sequências de Ações Ferramentas  

Situação Desencadeadora da 

Aprendizagem 

História Virtual 

 

Os professores em formação criaram e contaram  aos estudantes a história  

virtual:  “A missão de Xinavane
23

”. O objetivo  era recriar neles algumas das 

necessidades humanas de criação do conceito de perímetro e área. Como 

atividades de ensino inclusas na história Virtual, eles tiveram que construir 

Xinavane, como também o seu HD. 

Síntese Histórica Nesse conjunto de atividades de ensino, decidimos mostrar aos alunos da 

escola-campo, na forma de apresentação com uso de slides, somente com 
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 “A missão de Xinavane”: Imaginem que vocês estão num futuro longínquo e, nesse futuro,  quase toda a raça 

humana foi extinta após uma batalha com alienígenas robóticos que queriam dominar a Terra. Vocês tinham 

vencido, mas o planeta ficou devastado. Não sobrou nenhuma edificação. Todos os humanos adultos foram 

exterminados. Restaram apenas crianças e jovens. Todos os livros destruídos, arquivos dos computadores 

deletados. Todo o conhecimento elaborado pelo homem ao longo de sua permanência no planeta não mais 

existia. Teriam que reconstruir o planeta. Para tal empreitada contavam  apenas com um grande aliado: 

Xinavane. Xinavane era também um alienígena robótico, só que tinha se virado contra sua espécie, por não 

concordar com o extermínio da Terra. Como castigo pela deserção, os Teifos – nome da espécie robótica 

alienígena – desmontaram Xinavane e espalharam suas peças para que os humanos não conseguissem montá-lo 

novamente, porque sabiam que Xinavane, se pudesse, os ajudaria a reconstruir o planeta Terra. Xinavane era um 

robô muito inteligente e certamente teria guardado informações que ajudariam os humanos na reconstrução de 

seu planeta. Os humanos acreditavam que Xinavane tinha guardado em seu HD as informações apagadas pelos 

Teifos. Entretanto as peças para montar Xinavane foram encontradas e a missão de vocês  hoje é remontá-lo para 

que os ajudassem a reconstruir o planeta. 
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ilustrações, um resumo da síntese histórica desenvolvida pelos estagiários 

para investigar a história e a historicidade dos conceitos de perímetro e área. 

Ou seja: tal ação tinha por objetivo lhes mostrar quais necessidades humanas 

conduziram nossa espécie à criação desses conceitos matemáticos, quais 

foram os motivos, o movimento histórico de sua produção e a relação desse 

movimento com a decorrente organização lógica desses mesmos conteúdos. 

Também era nosso objetivo que eles se apercebessem da relação existente 

entre síntese histórica e situação desencadeadora de aprendizagem. 

Síntese Coletiva - Com a 

missão de reconstruírem a 

Terra com a ajuda de  

Xinavane, tinham que se 

apropriar dos conteúdos de 

perímetro e área de figuras 

planas de forma 

“matematicamente correta”. 

Criaram plantas baixas de suas novas moradias; para isso tiveram que fazer 

medições, estabelecer relações entre as medidas e, se apropriarem dos 

conceitos de área e perímetro de figuras planas. 

Quadro 4: Estrutura-síntese do segundo conjuntos de atividades de ensino planejado e desenvolvido pelos 

professores em formação: mediado pelo conteúdo de perímetro e área de figuras planas. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A preparação desses conjuntos de atividades foi assinalada todo o tempo como um ato 

intencional. Para Moura (2001), esse ato seria aquele que “ [...] imprime uma 

responsabilidade ímpar aos que organizam o ensino” (p. 146). Os conjuntos de atividades de 

ensino preparados pelos professores em formação tornaram-se fonte de produção de 

conhecimento. Esperávamos que eles se vissem como docentes e se colocassem como tal em 

todas as suas especificidades e, no processo de „aprendentes‟ do ensino, fossem capazes de 

desenvolver seu pensamento teórico e o de seus alunos. Queríamos que   

 

[...] em atividade de ensino continuassem se apropriando de conhecimentos teóricos 

que lhes permitissem organizar ações que possibilitem ao estudante a apropriação de 

conhecimentos teóricos explicativos da realidade e o desenvolvimento do seu 

pensamento teórico, ou seja, ações que promovam a atividade de aprendizagem de 

seus estudantes” (MOURA et. al., 2010, p.90).  

 

Os conjuntos
24

 de atividades aparelhados na conceituação das AOE tornaram-se a 

maneira genérica de organização, considerada a situação coletiva e gênese do conceito, como 

faces de um processo que se deve objetivar na situação desencadeadora de aprendizagem. 

                                                           
24

 Após a definição de quais conteúdos seriam desenvolvidos em cada conjunto de atividades de ensino,  os 

professores em formação alicerçados em referenciais da história da Matemática construíam a síntese histórica do 

conceito para que a partir dela pudéssemos ter condições de criar uma SDA que fosse capaz de conduzir os 

alunos da educação básica aos nexos internos dos respectivos conceitos. Dessa forma, o planejamento acontecia 

sucintamente da seguinte forma: escolhia-se o conteúdo a ser trabalhado, construía-se a síntese histórica dos 

conceitos matemáticos que perfaziam aquele conteúdo e ancorados na síntese histórica edificávamos a  SDA (do 

primeiro conjunto de atividades de ensino optamos por uma situação do cotidiano e do segundo por uma história 

virtual) e, ao final desse planejamento erigíamos a síntese coletiva, onde com base nas ações da SDA 

conduzíamos o sujeito ao conhecimento matemático como está posto em nossa realidade atual. Todo o processo 

não era de longe tranquilo, mas manteve permanentemente os sujeitos no processo de movimento, 
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O processo ilustrado na Figura 1 em que vemos as etapas do experimento formativo 

demonstram, conforme Kosik (1969),  um “movimento em espiral, em um processo de 

concretização que procede do todo para as partes e das partes para o todo, sendo justamente 

neste processo de correlações em espiral no qual todos os conceitos entram em movimento 

recíproco e se elucidam mutuamente, atingindo a concreticidade” (p. 41). Na manutenção 

desse  movimento a SDA (situação desencadeadora da aprendizagem) era composta por uma 

situação problema, qual seja: descobrir, no primeiro conjunto de atividades de ensino, qual 

das duas instituições financeiras possuía a melhor oferta para a compra do automóvel; 

identificar, no segundo conjunto de atividades de ensino, como os conhecimentos de 

Xinavane acerca dos conteúdos de perímetro e área de figuras planas poderia ajudá-los na 

reconstrução das moradias humanas; ou seja, perceber se os conhecimentos de Xinavane 

continham os nexos internos dos conceitos de perímetro e área para que, de posse deles, os 

alunos tivessem condições de reconstruir os referidos conceitos e deles fazerem uso. Na 

referida situação problema, importante não era apenas a lógica do objeto, isto é, o conteúdo 

em si. Era salutar contemplar o movimento sujeito-conhecimento-sujeito. Nesses termos não 

basta, para tanto, agrupar sujeitos como aspecto importante a ser levado em conta na 

organização do ensino, devemos  considerar essa tríade como uma unidade.  Esta,  por sua 

vez,  está presente no movimento de produção de conhecimento e também de sua apropriação 

pelos sujeitos.  

Em nosso entendimento teórico, são basilares para a organização do ensino de 

Matemática as orientações teórico-metodológicas fornecidas por essa modalidade de 

atividades de ensino, balizadas na AOE, cujas pressuposições aportam nas questões 

fundamentais da perspectiva materialista histórico-dialética.  Além do mais, elas cooperam 

para que a educação e a escola desempenhem sua colocação principal, qual seja,  autorizar a 

apropriação dos conhecimentos teóricos pelos alunos e consentir a efetivação de seus 

processos de humanização.  

Nessa dimensão, entendemos que a atividade pedagógica caracteriza-se pela relação 

direta com os conteúdos escolares. Ao agir intencionalmente desenvolvendo ações que 

propendem a beneficiar a aprendizagem de seus alunos, o professor objetiva, em seu trabalho, 

o motivo que o estimula.  Como atividade humana voltada a uma finalidade, a atividade 

pedagógica constitui objetivo e procura concretizá-lo por meio de ações coletivamente 

                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento e transformação da compreensão que tinham acerca da aprendizagem da atividade pedagógica 

do professor de Matemática. 
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intencionais. Não obstante, quaisquer que sejam os caminhos trilhados, os sujeitos 

necessitarão se comprometer em elevar o seu nível de criticidade epistemológica, para 

poderem participar efetiva e conscientemente do movimento de transformação da realidade 

concreta existente ao seu derredor. Para tanto, faz-se necessário se apropriarem do 

pensamento dialético, por um motivo único e evidente: os sujeitos não existem à margem da 

realidade à qual pertencem. Afinal, como entendia Marx (2002), o indivíduo é um ser 

intrinsicamente social que somente existe em função da coletividade a que pertença. 

Sob esse ângulo, provocamos o delineamento de um processo de superação do modelo 

de aprendizagem da atividade pedagógica de professores de Matemática (balizado num 

individualismo exacerbado). O delineamento em questão precisa estar alicerçado na assunção 

do materialismo histórico-dialético como fundamento para pensarmos os processos de 

formação humana e de formação da individualidade. Essa superação somente se realiza em 

consonância com a categoria do movimento, conexa à ideia de que tudo se transforma. 

Procuramos desenvolver esse princípio do movimento com base em um planejamento 

compartilhado de ações, reflexões, discussões e avaliações constantes do processo de 

apropriação dos aspectos constituintes da atividade pedagógica do professor de Matemática. 

Buscamos, como diz, Gadotti (1995), “captar a ligação, a unidade, o movimento que engendra 

os contraditórios, que os opõe, que faz com que se choquem, que os quebra ou os supera” 

(1995. p. 28). 

 Nas trilhas de elaboração dos conjuntos de atividades de ensino acontecia um 

processo de socialização como gênese fundamental de desenvolvimento, permitindo 

compreender o processo de apropriação para além de ingênua relação entre sujeito e objeto. 

Sabemos, igualmente, que o conhecimento não está simplesmente em uma das extremidades 

dessa referida relação mas, sim, no meio dela. Verdadeiramente, o conhecimento e sua 

produção existem na ação do sujeito sobre o objeto. Afinal,   

 

Para se apropriar dos objetos ou dos fenômenos que são o produto do 

desenvolvimento histórico, é necessário desenvolver em relação a eles uma 

atividade que se reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade 

encarnada, acumulada no objeto (LEONTIEV, 1978. p. 268).  

 

Moura, Sforni e Araújo (2011), com base em Leontiev (1978), chamam esses traços 

essenciais de “situações semelhantes e não necessariamente iguais às enfrentadas pelo homem 

no momento de produção de determinado conhecimento” (p.50). A manutenção dessas 

situações semelhantes garante uma organização do ensino de Matemática na qual o 
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conhecimento teórico acerca dos conteúdos matemáticos seja sistematizado e se mostre como 

solução de situações-problema. Os dois conjuntos de atividades de ensino evidenciam 

claramente os traços essenciais: o primeiro contem a ideia de juros como resposta à 

problemática de como compensar o outro pelo empréstimo do que não temos;  o segundo 

mostra o conceito de perímetro e área de figuras planas,  encarnado à necessidade de medir 

espaços com o intuito de realizar edificações.  

Assim sendo, em nossas SDA havia nexos conceituais internos que balizavam a 

síntese histórica de cada um dos conceitos norteadores dos conjuntos de atividades de ensino: 

juros compostos e perímetro e área de figuras planas. Afinal, fazia-se necessário que o 

conteúdo fosse apresentado na forma de um problema a ser resolvido. Moura (1996) diz que a 

proposta de uma SDA como possibilidade de mobilizar sujeitos para a solução de um 

problema relativo a um dado conteúdo matemático pode ser assim estruturada: em forma de 

um jogo, uma situação cotidiana (Conjunto de atividades de ensino 1 – venda financiada do 

automóvel) ou uma história virtual
25

 do conceito (Conjunto de atividades de ensino 2 – A 

missão de Xinavane). 

No planejamento do segundo conjunto de atividades de ensino, os professores em 

formação optaram por criar uma história virtual para ser a SDA. Essa escolha estava 

referendada na crença de permitir aos alunos da escola-campo se apropriarem de uma 

experiência social, ou seja, de uma ideia matemática. A ideia aqui é compreendida como 

síntese do conhecimento necessário dos aspectos particulares do objeto e, se assim não fosse, 

não seria ideia. Afinal, como afirma Kosik (1969) a respeito do conceito de ideia, “fora da 

síntese é inadmissível a plenitude necessária da confluência do conteúdo do pensamento com 

o objeto” (KOSIK, 1969, p. 321).  

Ao criar a história virtual – A Missão de Xinavane – esperávamos que ela estivesse 

encarnada da própria ideia de surgimento dos conceitos a serem apropriados pelos alunos. O 

conceito matemático está aqui compreendido como a síntese do conhecimento humano  até o 

momento histórico atual. A história em questão poderia servir ainda de trampolim a novas 

sínteses dos sujeitos envolvidos, num movimento perene de análise e síntese sobre as leis que 

regem a realidade objetiva. Essa realidade objetiva estaria recheada de ideias vistas como uma 

forma de apreensão das leis do mundo objetivo pelo homem. Assim, equiparamos os 

                                                           
25

São situações-problema colocadas por personagens de histórias infantis, lendas ou da própria história da 

Matemática como desencadeadoras do pensamento da criança de forma a envolvê–la na produção do problema 

que faz parte do contexto da história. Desse modo, contar, realizar cálculos, registrá-los poderá tornar-se para ela 

uma necessidade real (MOURA, 1996, p. 20). 
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conceitos matemáticos como ideias por meio das quais o homem cria uma imagem subjetiva 

do mundo objetivo, fazendo a unificação do sujeito e do objeto. 

Nessa linha teórica, a aprendizagem dos aspectos constituintes da atividade 

pedagógica não é entendida como mera aquisição de habilidades específicas, mas como 

passagem para o desenvolvimento psíquico e especialmente humano. Com base nesse 

posicionamento, existe a necessidade da presença de uma formação docente sistematizada em 

todas as fases do seu desenvolvimento. Essa postura se consubstancia no ato de que a 

formação aqui pleiteada permite uma organização conscienciosa dos processos de formação 

dos indivíduos, por intermédio da organização propositada de um ensino que faculte aos 

sujeitos a apropriação de conhecimentos e formas de pensamento.  

No marxismo tem-se reafirmado que a base mais importante e próxima do pensamento 

humano é a mudança do contexto histórico-social pela prática. Por isso, incorporamos ao 

estudo teórico dos professores em formação os momentos em que iriam planejar os conjuntos 

de atividades de ensino. Embasados em Kopnin (1978), sabíamos que  a “incorporação da 

prática à teoria do conhecimento é a maior conquista do pensamento filosófico. A 

objetividade do nosso pensamento, a coincidência das leis do pensamento com as leis do ser é 

obtida e verificada pela ação prática do homem” (p. 52). Com essa visão, pretendemos 

demonstrar que, ao planejarem suas próprias atividades de ensino objetivadas nos conjuntos 

de atividades de ensino, os professores em formação denotavam entender a necessidade de 

que a atividade de ensino docente deva gerar e promover a atividade de aprendizagem do 

aluno.  

Os conjuntos de atividades de ensino planejados deveriam gerar nos alunos da escola-

campo de estágio motivos e necessidades para que eles quisessem aprender teoricamente os 

conceitos encarnados em cada um desses conjuntos. Estamos de acordo que esse deva ser o 

maior objetivo da atividade pedagógica e que essa justificativa conduza as ações de 

orientação, organização e avaliação do professor. Aqui faz-se imprescindível o 

reconhecimento de que a formação do pensamento teórico se realiza como produto da própria 

atividade humana. Planejando suas próprias atividades, os docentes em formação teriam 

condições de transformar sua práxis.  

Respaldados em Moura et. al. (2010), entendemos que tão somente em atividade de 

ensino, planejando os conjuntos de atividades de ensino, os futuros professores teriam como 

continuar a se apropriarem de “conhecimentos teóricos que lhe permitem organizar ações que 

possibilitem ao estudante a apropriação de conhecimentos teóricos explicativos da realidade e 
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do desenvolvimento do pensamento teórico” (p. 238). Ao elaborar os conjuntos de atividades 

de ensino, esses aspectos universais da experiência humana foram considerados. Dessa forma, 

os docentes estariam envolvidos no processo de aprendizagem das atividades pedagógicas, 

particularmente, ao tomarem consciência das especificidades, contradições e condições do seu 

próprio desenvolvimento como professores em processo formativo. No momento subsequente 

(reelaboração dos conjuntos de atividades de ensino), em paralelo ao seu desenvolvimento, os 

professores em formação passaram a assumir o papel de organizadores  da atividade docente 

que realizavam, antecipando as ações necessárias à busca pela gênese dos conceitos 

matemáticos que estavam a aprender e a ensinar. 

 

Terceiro momento: a reelaboração dos conjuntos de atividades de ensino e a busca pela 

gênese dos conceitos matemáticos encarnados em cada conjunto de atividades  

 

Em nossa perspectiva teórica não podemos definir como atividades de ensino aquelas 

que não se objetivam como atividades de aprendizagem, vez que ambas devem constituir uma 

unidade. No desenvolvimento do experimento formativo tivemos espaço-tempo substancial 

para os futuros professores reelaborarem as atividades de ensino por eles desenvolvidas a fim 

de que se tornassem atividades de aprendizagem (8 encontros nos meses de maio e junho e 

mais 8 encontros nos meses de outubro e novembro), esses encontros coincidiam com o 

período de desenvolvimento dos conjuntos de atividades de ensino na escola-campo de 

estágio. Estávamos imbuídos do desejo de que isto os conduzisse à possibilidade de, 

primeiramente se dirigirem e, posteriormente, dirigirem os alunos da escola-campo à gênese 

dos conceitos que estavam sendo trabalhados: juros, perímetro e área.  

No curso do desenvolvimento dos conjuntos de atividades de ensino íamos mudando, 

ou seja, criando condições para o estabelecimento desse objetivo. Esses encontros foram 

organizados com o intuito de levar os futuros professores a refletirem sobre uma organização 

do ensino de Matemática voltada a contemplar a gênese dos conceitos ofertados aos alunos. A 

etapa dos conjuntos de atividades de ensino que continha a gênese do conceito era a SDA 

balizada na síntese histórica do conceito. Quanto à situação desencadeadora de aprendizagem 

esta deve, conforme Moura et. al. (2010) “explicitar a necessidade que levou a humanidade à 

construção do referido conceito, como foram aparecendo os problemas e necessidades 

humanas em determinada atividade e como os homens foram elaborando as soluções ou 

sínteses no seu movimento lógico-histórico” (p. 103).  
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Nessa busca trabalhávamos com o conjunto de atividades de ensino em andamento,
26

 

fazendo-se as mudanças necessárias. As ações pertencentes aos conjuntos de atividades de 

ensino seriam por nós reelaboradas não somente com base no princípio do que os docentes 

vivenciavam na escola-campo, mas levando em conta a seguinte ideia de Kopnin (1978): “o 

homem apreende a essência o objeto à medida que atua sobre ele e o modifica com seus 

instrumentos, sejam eles físicos ou teóricos” (p. 36). Um processo de organização do ensino, 

alocado na necessidade de permitir ao aluno um encontro pedagógico com os conceitos, 

implica reorganização contínua dos conhecimentos em apropriação. Então, a partir disso se 

pode conhecer o objeto - aqui encarnado no conteúdo matemático a ser ensinado - em toda 

sua essência.  Kopnin (1978) esclarece que, ao conhecimento da essência, “tornam-se 

compreensíveis e explicáveis todas as demandas históricas, casualidades e desvios que, sem 

obscurecerem a necessidade, encontram seu lugar na manifestação e complementação desta” 

(p. 185).  

 Nesse movimento também está inclusa a reelaboração das ações da atividade 

pedagógica - exatamente o que fazíamos no terceiro momento do experimento - de modo a 

tornar visível a essência do objeto a partir da reprodução do processo histórico real de seu 

desenvolvimento. Afinal, a produção do conhecimento, isto é, a própria atividade criadora 

humana traz consigo elementos socioculturais que contribuem para produzir e construir 

novidades, modificando o presente. 

Ao reelaborarem as ações docentes e ao poderem modificar a forma de operacionalizá-

las de acordo com os aportes teóricos do materialismo histórico-dialético, os participantes 

desta pesquisa terão evidências de que a construção do conhecimento pelo sujeito acontece 

nas seguintes circunstâncias: apropriação de significados, produção conjunta de objetos e 

solução de problemas gerados nas relações interpessoais. Nessa busca, dada nossa 

interpretação dos pressupostos de Kopnin (1978) sobre a forma como podemos conhecer o 

objeto, percebemos que os conjuntos de atividades de ensino eram atividades ricas e 

orquestradas para conduzir o sujeito ao seguinte entendimento: “o conceito da coisa e a 

realidade desta caminham juntos, à semelhança de dois assíntotas, aproximando-se 

constantemente um do outro, mas sem nunca coincidirem” (p. 204). 

 A SDA de ambos os conjuntos de atividades de ensino foram construídas a partir de 

suas sínteses históricas, analogamente emparelhadas, embora mantivessem diferenças, pois o 
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 Os conjuntos de atividades de ensino eram desenvolvidos em três séries do ensino médio e após esse 

desenvolvimento no período matutino na escola-campo de estágio acontecia a reelaboração dos mesmos no 

período noturno nas aulas de estágio supervisionado na Universidade. 
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conceito não é direta e prontamente realidade objetiva. Por mais ficção que pudesse parecer a 

história virtual do segundo conjunto de atividades de ensino - A missão de Xinavane -, não 

era apenas irrealidade alheia da realidade para tratarmos dos conceitos de perímetro e área. 

Em Kopnin (1978) temos que  a “ficção em relação a realidade é nessa ou naquela medida, 

desse ou daquele aspecto a incorporação ao seu conteúdo” (p. 204). Atentos a esses 

entendimentos teóricos e sabedores de que somente distinguimos o mundo, as coisas, os 

processos tal qual os instituímos, isto é, na medida em que os reportamos espiritualmente e 

intelectualmente, atentamo-nos para o fato de que os professores em formação pudessem 

reelaborar e reproduzir neles a experiência teórica . Cabe esclarecer, igualmente,  que essa 

experiência ocorreria no âmbito do desenvolvimento dos conjuntos de atividades de ensino na 

escola-campo. Compete realçar ainda, com base em Kosik (1969), que essa experiência pode 

ser entendida como “um dos muitos modos de relação prático-humana com a realidade, cuja 

dimensão mais essencial é a criação da realidade humano-social” (p. 206).  

Por meio da reelaboração dos conjuntos de atividades de ensino que acontecia nas 

aulas de estágio supervisionado na Universidade, concomitante ao seu desenvolvimento nas 

três segundas séries do ensino médio do colégio onde realizavam a etapa de regência, os 

professores em formação objetivavam suas práxis. Isto é, experienciavam sua atividade 

prática redarguida à teórica, sendo ela ativa e capaz de se renovar em um continuum e se 

constituir praticamente. Ao reelaborarem os conjuntos de atividades de ensino 

ininterruptamente no curso de seu desenvolvimento, os professores em formação concebiam o 

entendimento da unidade,  destacada por Kosik (1969):  “ a unidade do homem e do mundo, 

da matéria e do espirito, de sujeito e objeto, do produto e da produtividade” (p. 202), ou seja, 

a práxis. 

Na reelaboração dos conjuntos de atividades de ensino os docentes vivenciavam a 

práxis em toda sua essência e universalidade. Eles a experienciavam, tal qual assegura Kosik 

(1969), como fenômeno capaz de trazer à tona “a revelação do segredo do homem como ser 

ontocriativo” (p. 202). Ou seja, „ser‟ capaz de fazer surgir outra realidade humano-social a 

partir da compreensão das particularidades da totalidade de sua própria realidade, pois, à 

totalidade do mundo compete sobremaneira o homem. Essa forte relação de pertença faz o 

homem ser capaz de, por intermédio de sua práxis, superar, transcender as situações da 

realidade. De igual modo, os futuros docentes vão fazendo, conforme necessitam, na 

reelaboração das ações dos conjuntos de atividades de ensino. Isto é, enquanto perpassavam 

os momentos formativos de modo espiralado e não estanque, vivenciavam a unidade 
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indissociável de duas dimensões diferentes, distintas no processo de conhecimento: a teoria e 

a ação. Destarte, eles realizavam uma reflexão teórica sobre a realidade, não uma reflexão 

diletante, mas sim a que existia em função da ação que visava transformar a realidade 

concreta à qual pertenciam. Ao viverem a reelaboração dos conjuntos de atividades de ensino, 

onde conviviam com a práxis como critério de verdade, poderiam entendê-la de acordo com 

Frigotto (1989) como momento em que “os homens concretos constituem-se em fundamento 

e limite do processo do conhecimento” (p. 82). 

Isso se faz não porque a realidade seja produto exclusivo dos nossos significados, nem 

se demuda em função dos significados que conferimos a nossos planos, mas sim porque, com 

o seu operar, o homem registra significados na realidade objetiva e institui a estrutura 

significativa dessa mesma realidade. As ações de reelaboração se inscreviam no contexto dos 

sujeitos como uma composição que perseguia o domínio do pensamento por conceitos, 

explicitamente, por conceitos científicos. Esse modo de agir possibilitava que, a partir dos 

conceitos matemáticos de juros e perímetro e área de figuras planas, todos os envolvidos  

pudessem se permitir uma compreensão da realidade histórica que criou e desenvolveu e 

como ainda desenvolve esses conceitos.  

Todo o processo - estudo teórico constante, planejamento, desenvolvimento, 

reelaboração e avaliação - foi feito sem nos esquecermos de que, tal como nos adverte Moura 

(2001), “os processos de análise e síntese, ao longo da atividade, são momentos de avaliação 

permanente para quem ensina e aprende” (p. 155). Contudo, sentimos necessidade de que os 

participantes desta pesquisa  pudessem, ao término do processo, expressar as experiências 

singulares diante do processo coletivo que vivenciaram. Esse movimento se objetiva como o 

quarto e último momento do experimento formativo. 

 

Quarto momento: da análise a novas sínteses e o surgimento da apropriação no 

movimento do social ao individual 

 

Durante todo o experimento formativo, valorizamos como instrumento principal de 

nossas ações formativas as atividades de ensino planejadas de forma compartilhada pelos 

futuros professores. Essas ações são entendidas como elementos imprescindíveis para que eles 

pudessem estabelecer ligações indispensáveis entre necessidade, motivo e objeto. Em sintonia 

com essas premissas resolvemos que, nos últimos encontros do experimento, os professores 

exporiam suas concepções acerca da elaboração, reelaboração-desenvolvimento e avaliação 
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das atividades de ensino na escola-campo, bem como da relação desse processo com a 

apropriação dos aspectos constituintes da atividade pedagógica do professor de matemática. 

Compete enfatizar que todo o experimento se situava no plano da realidade, no plano 

histórico erigido sob a forma de relações contraditórias, colidentes, de leis de constituição, 

desenvolvimento e transformação dos fatos. Isto nos era extremamente importante apreender 

e compreender nesse último momento. Ou seja, era necessário abranger o nascimento do 

conhecimento individual por intermédio do compartilhamento de ideias.  

Era ocasião de perceber e apreender o trajeto percorrido pelos participantes desta 

investigação.  Para tanto, tivemos como instrumento a adequada revelação dos fatos em 

discussões das atividades que fizemos nas aulas de estágio. Essas situações se fizeram 

instantes planejados para que pudéssemos levar todo o grupo à compreensão de que, apesar de 

coletivo e social, a aprendizagem é singularmente individual a cada sujeito. “Vygotsky 

assinala que a atividade conjunta é uma etapa indispensável para a formação da atividade 

individual” (TALIZINA
27

, 2009, p. 58). Entendemos que as aprendizagens se configuraram 

em diferentes situações e contextos que favoreceram a aquisição de estratégias cognitivas, 

considerando-se a singularidade de cada sujeito e das particularidades coexistentes na 

universalidade com seus pares. Afinal, na visão da autora “a aprendizagem, em sua essência, 

deve satisfazer precisamente as necessidades cognoscitivas” (TALIZINA, 2009. p. 66).            

Nesse momento do experimento formativo, buscávamos os indícios do entendimento 

pelos professores em formação de um modo geral de ação da atividade pedagógica do 

professor de Matemática que ainda não estivesse completamente internalizado mas, de 

alguma forma, lá já existisse.   

 Era basilar compreender a atividade psíquica interna revelada como representação de 

uma atividade externa material internalizada, sendo esse momento organizado de forma a não 

acontecer isolado do experimento como um todo. Afinal, se isto fosse feito estaríamos 

privando-o de sentido, de explicação, de conteúdo substancial, histórico e concreto. 

Significaria imobilizá-lo, tirando seu aspecto essencial de movimento, negando um dos 

princípios básicos da dialética, qual seja, o de  “considerar todas as coisas em seu devir, no 

movimento como qualidade inerente a todas as coisas” (GADOTTI, 1995. p. 25). 

 Para não ferir o citado princípio, buscamos apreender como tais „coisas‟ estavam se 

formado a partir das ações materiais planejadas por nós em momentos anteriores do 

experimento formativo. Consideramos importante perceber a superação da dicotomia entre 

                                                           
27

 Todas as citações dessa autora são oriundas de obras cuja tradução foi feita por nós. 
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pensamento e ação remetendo-nos à ideia de mediação que viabiliza o desenvolvimento 

desses processos. Todo o experimento aqui desenvolvido se erguia sobre a premissa de que a 

superação da dicotomia entre pensamento e ação pressupõe o entendimento de que ambos 

“são sensíveis às condições históricas e sociais  e que eles se modificam com as suas 

mudanças “ (LEONTIEV, 1978, p. 155). 

Ante o exposto, o destaque era o fato de querermos que aquele coletivo de professores 

em formação passasse pela aquisição do que Rubtsov (1986) chama de “método teórico geral, 

visando à resolução de uma série de problemas concretos e práticos e concentrando-se naquilo 

que eles têm em comum e não na resolução específica de um entre eles” (p. 125). Isso 

constituía uma das características marcantes do objetivo daquele momento do experimento 

formativo, qual seja: compreender o modo geral de funcionamento essencial das ações 

práticas dos participantes que finalizasse numa forma de ação geral e trouxesse soluções para 

os problemas concernentes à aprendizagem dos aspectos constituintes da atividade 

pedagógica do professor de Matemática.  

Esse momento final do experimento formativo revela-nos a permissão dada aos 

professores em formação, no sentido de, conforme Davidov (1988), “ [...] serem capazes de 

concretizar a relação geneticamente inicial e universal do objeto em estudo em um sistema de 

conhecimentos particulares sobre ele, os quais devem manter-se em uma só unidade, que 

possa garantir transições mentais do universal ao particular e vice-versa” (p. 106). Em suma, 

que fossem capazes de conduzir de forma recíproca e interconexa as transformações práticas 

do plano externo para o mental e no movimento inverso. 

Mesmo que a notabilidade e a apreensão dessas transformações possam se limitar a 

poucos instantes de tempo ou, no caso de os processos mentais mais complexos durarem 

médios e longos espaços de tempo, Vigotski (2007) acreditava que “sob certas condições, 

torna-se possível seguir esse desenvolvimento” (p. 64).  Nesse espaço destinado ao término 

do experimento cuidamos em adequar novas maneiras de colocar e revelar a problemática ali 

contida. Sendo assim, acreditamos ter ido além do simplesmente mudar o que já estava posto. 

Oferecemos novas situações para investigar e analisar a verdadeira essência do fenômeno em 

estudo, focando em suas variações apreendidas nas respostas dos sujeitos aos 

questionamentos que ali aconteciam.  

 

Em geral, qualquer abordagem fundamentalmente nova de um problema científico 

leva, inevitavelmente, a novos métodos de investigação e análise. A criação de 

novos métodos, adequados às novas maneiras de colocar os problemas, requer muito 
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mais do que uma simples modificação dos métodos previamente aceitos 

(VIGOTSKI, 2007. p. 59). 

 

Não queremos dizer que experimentos formativos desse tipo indubitavelmente 

resultem na formação de uma ação consciente, na transformação de ações práticas. 

Buscávamos como resultado uma apropriação dos aspectos constituintes da atividade 

pedagógica do professor de matemática que estivesse voltada, consciente e intencionalmente, 

para o domínio das operações, para a resolução de atividades práticas que conduzissem à 

construção de atividades mentais individuais. Neste caso, os resultados específicos são tão 

importantes quanto a apropriação do modo geral de ações ou o domínio consciente delas por 

parte desses futuros professores. A esse respeito, Rubinstein (1978) coloca que todo processo 

mental é, por sua estrutura, um ato orientado na busca por solução de um determinado 

problema.  

Entendemos ainda que todo ato mental real do sujeito decorre de um motivo,  sendo o 

motivo o fio condutor da problematização.  O fator primeiro do processo mental é, por norma 

comum, a situação problema.  Os sujeitos somente iniciam um processo mental de busca de 

solução para uma questão quando sentem necessidade de compreender algo. O pensar tem 

início normalmente com um problema, uma questão, um conflito ou uma contradição.  Toda 

situação problema acarreta o princípio de um processo mental e este, consecutivamente, 

encaminha para a solução de algum problema, sendo que sua constituição acarreta certa 

apreensão. Compreendê-lo bem não significa que se conseguirá resolvê-lo, mas pelo menos é 

um caminho para sua solução. Nesse cenário, permitíamos que os sujeitos argumentassem 

acerca de como conseguiram resolver seus problemas ao longo do experimento. 

Rubinstein (1978) alega que a solução dos problemas tem quase sempre por premissa 

os conhecimentos teóricos, cujo conteúdo generalizado supera, em muitos casos, os limites da 

situação intuitiva. No decorrer do experimento e agora destacado ao seu final, evidenciamos o 

movimento dos professores em formação a fim de relacionarem as falhas na organização do 

ensino, elencadas por eles no período em que realizaram as observações de aulas nas salas.  

Obviamente, isso não quer dizer que exista apenas um modo de saber das coisas, de 

descobrir. Leontiev (1978) diz que, justamente pelo fato de cada sujeito estar inserido em uma 

atividade concreta com todo o seu ser, os objetos ou fenômenos a serem apropriados poderão 

adquirir para ele diferentes sentidos pessoais. Cada ser humano tem sua história, seu 

desenvolvimento, é único e vivencia as situações diferentemente. Realizar uma ação adequada 
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ao objeto não significa reproduzir mecanicamente a atividade que a originou, mas tão somente 

sua composição essencial. 

Os professores que participaram deste experimento não estavam acostumados a ações 

coletivas. Muito menos a exporem suas opiniões e concepções como foram solicitados a 

fazerem em todo o experimento e, mais ainda, ao seu final. A tomada dessa posição 

representava a compreensão de que as ações individuais são pertencentes a um único sujeito e, 

por isso, pertencentes a uma particularidade de sentidos. Em razão disto, sempre existirá uma 

dependência dessas ações em relação à estrutura geral da atividade coletiva. “A interiorização 

das ações, isto é, a transformação gradual das ações exteriores em ações interiores, 

intelectuais, realiza-se necessariamente na ontogênese humana. Estas aquisições manifestam-

se sob a forma de fenômenos exteriores: objetos, conceitos verbais, saberes” (LEONTIEV, 

1978. p. 197). 

Compreender esse processo que se mostrava ao término do experimento incluía o 

seguinte entendimento: tomar por base um cenário constituído na coletividade propícia para 

captar a diferenciação causada pela prática direcionada por um conceito. Desejávamos 

apreender o sujeito em processo de formação de ações mentais que acontece com a quebra do 

estrangulamento existente em meio à ação e ao pensamento. Ao utilizar a expressão “ação 

mental”, apoiamo-nos em Rubinstein (1978). Embasada nesse autor, Araújo (2013) diz que 

“da ação prática surge a ação mental [...]. Se outrora o homem diante da necessidade de retirar 

objetos de um  conjunto, realizou a ação por meio objetal, essa ação quando se torna mental 

prescinde do objeto,  existe na forma de conceito” (p. 151).  

 Os aspectos materiais e mentais constituem elementos de um mesmo e único processo 

(aqui configurado pelo planejamento-reelaboração-desenvolvimento-avaliação dos conjuntos 

de atividades de ensino). Esse processo se desenvolve para promover a transformação 

progressiva dos aspectos constituintes da atividade pedagógica do professor de Matemática. 

Ele fomenta a interiorização de conceitos, inicialmente de caráter operacional, para uma 

forma tão-somente mental que jamais permitirá a submersão de sua interconexão com a 

prática.  

 

Assim, a aquisição das ações mentais, que estão na base da apropriação pelo 

indivíduo da herança dos conhecimentos e conceitos elaborados pelo homem, supõe 

necessariamente que o sujeito passe das ações realizadas no exterior às ações 

situadas no plano verbal, depois a uma interiorização progressiva destas últimas; o 

resultado é que estas ações adquirem o caráter de ações intelectuais (LEONTIEV, 

1978, p. 200). 

 



83 
 

Ao ofertar aos futuros professores momentos que pudessem expor suas experiências 

coletivas por intermédio desse plano verbal, queríamos que, no decorrer da compreensão de 

suas mudanças, pudessem entendê-las como transformações. Então perceberiam que 

caminhavam rumo à apropriação dos modos de agir de outra organização para a atividade 

pedagógica do professor de Matemática. Esse entendimento de internalização se alicerça em 

Vigotski (1987) que concebe a atividade psíquica como produto da transformação das 

ações materiais externas em ações mentais internas. Essa concepção tem seu alicerce nos 

princípios da natureza social da atividade psíquica do homem, do entendimento da psique 

como atividade e do reconhecimento da coesão entre atividade interna e externa. 

 

O processo de internalização consiste numa série de transformações: uma operação 

que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída e começa a ocorrer 

internamente; e o processo, sendo transformado, continua a existir e a mudar como 

uma forma externa de atividade por um longo período de tempo, antes de 

internalizar-se definitivamente (VIGOTSKI, 1987, p. 57).  

 

Movido pela inquietação provocada pela análise dicotômica que se fazia entre plano 

externo e plano interno das ações humanas, Vigotski (1987) dedicou-se à tarefa de formular 

uma visão integrada de desenvolvimento mental. Ele considerou que essa tarefa só é possível 

de ser realizada se não perdermos de vista o aspecto do desenvolvimento individual único, 

embora socialmente construído. Assim sendo, esforçamo-nos em esclarecer essa relação no 

decorrer de todo o experimento realizado, além de darmos destaque a seu último momento. A 

esse respeito, Leontiev (1978) assim se expressa, 

 

 A ação interior, constitui-se, portanto, primeiro, sob a forma de uma ação exterior 

desenvolvida. Posteriormente, após uma transformação progressiva, - generalização, 

redução específica dos seus encadeamentos, modificação do nível em que se efetua 

– ela interioriza-se, isto é, transforma-se em ação interior (p. 200). 

 

Apropriar-se de um instrumento – em nosso caso os aspectos constituintes da atividade 

pedagógica do professor de Matemática convertidos no modo como os CAEP foram 

planejados – significa assimilar uma forma determinada de agir que contenha instrumento e 

objeto. Essa ação transforma ou consegue a vinculação entre os elementos citados e faz do 

objeto um instrumento para a satisfação de determinadas necessidades.  Leontiev (1978), por 

sua vez, afirma que a decorrência do processo de apropriação “é a reprodução, pelo indivíduo, 

das aptidões e funções humanas, historicamente formadas” (p. 95). Nesse processo em que se 
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demudam as capacidades humanas, são necessárias as vinculações e intercâmbios objetivos 

para que a atividade do sujeito se realize. 

Em sintonia com o discutido, acreditamos que a atividade pedagógica do professor de 

Matemática somente caminhará nessa direção se as relações entre os homens forem 

transformadas. Como Vigotski (1934) coloca, “A coletivização, a unificação do trabalho 

físico e intelectual [...], esses são os aspectos fundamentais da transformação do homem” (p. 

11). Esse entendimento era importante para nós, pois estávamos centrados não em qualquer ir 

e vir de formação, mas naquele que busca, por meio de suas ações, constituir nos professores 

em formação um pensamento de apreciação acerca da inter-relação entre o conteúdo de 

ensino, as ações educativas e os indivíduos que perfazem a atividade pedagógica. Nesse 

movimento buscavam-se instantes de julgamento crítico das próprias ações desses sujeitos 

como partícipes dessa atividade.  

A esses respeito,  oportunizávamos aos professores em formação a compreensão de 

que, para o ensino rumo ao desenvolvimento do aluno como espécie humana acontecer, faz-se 

necessário que ele possua uma interface com outro processo nesta interconexão: a 

aprendizagem.  

 

O principal conteúdo da atividade educativa é a apropriação de métodos 

generalizados de ação no domínio dos conceitos científicos e as mudanças 

qualitativas que ocorrem nesse processo [...]. A aprendizagem não é apenas a 

aquisição de um domínio do conhecimento; é principalmente um processo de 

mudança, de reorganização [...] (DAVIDOV; MARKOVA, 1987, p. 6).  

 

Nesse momento final do experimento, esperávamos apreender os indícios de passagem 

do plano da experiência social ao plano da experiência individual, bem como elementos 

passíveis de conduzir o surgimento de quaisquer formações novas que denotassem um 

processo de transformação e reorganização da atividade pedagógica.  

Ao afastar nosso olhar no final de todo o experimento, isto é, ao nos distanciar do 

objeto para que a compreensão do fenômeno se realizasse, depreendemos que todo o tempo, 

desde o início, os sujeitos possuíam um entendimento qualquer acerca dos aspectos que 

perfazem a atividade pedagógica de um professor de Matemática.   

 

O homem tem sempre uma compreensão da realidade, anterior a qualquer 

enunciação explicativa. Sobre este estagio de compreensão pré-teórica, como estrato 

elementar da consciência, se apoia a possibilidade de cultura e de instrução, 

mediante a qual o homem passa da compreensão preliminar ao conhecimento 

conceitual da realidade (KOSIK, 1969, p. 58).  
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Desse modo, pretendíamos negar a hipótese  de que, ao buscar a compreensão da 

realidade objetiva que ali se desenrolava, em todas suas aparências fenomênicas, estaríamos 

secundarizando o conhecimento geral de como se constitui a atividade pedagógica do 

professor de Matemática. Isso não poderia ser desconsiderado. Para planejar esse quarto 

momento, utilizamos os conhecimentos invariantes acerca de todos os aspectos  constituintes 

da atividade pedagógica do professor de Matemática. Somente assim tivemos a possibilidade 

de construir gradualmente o modelo de experimento que nos interessava. Ou seja: aquele que 

tivesse como lei fundamental a transformação que ocorre no desenvolvimento, isto é, a 

passagem de uma configuração para a seguinte, de uma ordem de relações para outra. Ou 

ainda: um modelo que pudesse nos dizer, permitir identificar e entender o sistema de ações 

que o comporia, passo a passo, no processo de solução da problemática que nos delimitava.  

De acordo com Talizina (2009), para que se possa ter êxito faz-se necessário que “o 

investigador conheça a estrutura objetiva da atividade que vai formar. Neste caso, o 

investigador deve realizar um trabalho especial, o qual pressupõe a utilização de métodos 

correspondentes” (p. 29). 

A busca por esse método correspondente – aqui definido como materialismo histórico 

dialético – não deve se limitar à apreensão de um conjunto de categorias e conceitos. Não se 

trata de unidimensionar o discurso. Faz-se importante superar as abstrações iniciais e dar a 

elas concretude. Há, sim, a necessidade de uma concepção de realidade e, nela, a existência de 

um método apropriado para descobrir as “leis fundamentais que estruturam um problema que 

se investiga, da exposição orgânica dos avanços no conhecimento e de novas sínteses no 

plano da realidade histórica” (FRIGOTTO, 1989. p. 86). 

 

Da análise à síntese do já posto aos motivos do que está por vir 

 

No desenvolvimento do experimento formativo, fomos percebendo a mudança 

qualitativa nas relações que ali aconteciam (entre os professores em formação, entre eles e a 

pesquisadora, entre eles e os alunos da educação básica) como fruto de maturidade 

quantitativo-qualitativa que se desenrolava no interior dessas mesmas relações. Cremos que a 

educação possa ser transformadora, mesmo  nessa luta silenciosa travada no cotidiano da sala 

de aula. Estamos cientes de que as mudanças operam por dentro e por fora, pela evolução das 

contradições. Todas as oportunidades devem ser válidas e aproveitadas para que o homem 
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(professor ou aluno) possa experienciar uma atividade realmente  capaz de, como diz Gadotti 

(1995) ancorado em Marx (2008),  “transformar o mundo e não apenas discursá-lo” (p. 159) 

Todos os indícios apresentados ao final do experimento nos levam a defender a 

importância de uma intervenção no processo de formação inicial de professores de 

Matemática, em especial no que tange ao Estágio Supervisionado. Mas não seria qualquer 

intervenção e sim aquela que sirva de subsídio para demarcar primeiramente o materialismo 

histórico dialético como postura; ou ainda concepção de mundo e como um método que 

permita apreensão radical – que vai à raiz – da realidade. Por fim, que atue como práxis, 

unidade de teoria e de prática na busca da transformação e de novas sínteses no plano da 

constituição do movimento de desenvolvimento da formação de professores de Matemática, 

ao longo de determinado período temporal. Quanto a esta questão, nós a abordaremos no 

próximo capítulo. 

A citada abordagem será feita partindo-se da premissa de que estaremos dispostos a 

rever as interpretações em que nos baseamos para que, a partir delas, possamos „duvidar‟ para 

propor, superar, transformar. Para isso, talvez tenhamos que dar vida à compreensão da 

inevitabilidade da mudança e da impossibilidade de escamotear todas as contradições que 

constituem os processos formativos de professores de Matemática nesse lócus tão singular 

que é o Estágio Supervisionado. 

Com essa compreensão defendemos que se busque o surgimento de outra face para a 

atividade pedagógica do professor de Matemática. Trata-se de entender como essa atividade 

se particulariza no seio de diferentes modelos de Estágio Supervisionado que temos em 

díspares licenciaturas ao derredor das IES de nosso país.  

No caminho de conhecer para compreender a práxis da atividade pedagógica das 

pesquisas sobre o Estágio Supervisionado em Matemática, no período de 2000 a 2015, 

construímos nosso próximo capítulo. Queremos transpor o senso comum sobre o objeto em 

questão. Almejamos ter condições de nos mover rumo à possibilidade de abranger a realidade 

objetiva referente à formação de professores de Matemática, durante o desenvolvimento do 

Estágio Supervisionado, para além da aparência que a simples leitura dos trabalhos insistem 

em nos mostrar. Afinal, como afirma Kosik (1969), a “práxis utilitária imediata e o senso 

comum a ela correspondente colocam o homem em condições de orientar-se no mundo, de 

familiarizar-se com as coisas, de manejá-las, mas não proporcionam a compreensão das coisas 

e da realidade” (p. 14). Alertamos para o fato de que ler e fichar teses e dissertações não 

garantem a compreensão nem o enfrentamento da alienação sobre seus objetos de estudo. 
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Todavia, se a tal feito for somada uma base filosófica  que seja arma do pesquisador para 

desvendar e desvelar a natureza histórica dos fatos, as mencionadas ações contribuem, sim, 

para a compreensão das coisas e da realidade para além do fenômeno. 
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AS TENDÊNCIAS RECORRENTES PARA A ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO POR LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA (2001-2015) 

 

 

Cada capítulo que se constrói em uma tese tem sua finalidade, um objetivo evidente, 

pelo menos a princípio, para o pesquisador. Neste momento, vemos a necessidade de 

esclarecer o porquê deste capítulo. Primeiramente, para nós, pensando no quanto isso pode 

clarear nossa produção como um todo. E também para o leitor, colocando-o a par do 

movimento dos caminhos percorridos pelas licenciaturas em Matemática e as tendências mais 

recorrentes para a organização do estágio supervisionado que elas apresentaram no espaço-

tempo aqui pré-determinado. 

A nosso ver ser tendência não aponta para um trabalho de convergência que assuma 

um objeto de pesquisa como único. Mas, essa propensão é um indicativo da existência de 

possibilidades capazes de desencadear reflexões e ajustes de rotas para os investimentos no 

campo da formação de professores de Matemática. Nessa trajetória, este capítulo cumpre um 

de nossos objetivos específicos, qual seja: verificar (por meio do que está posto nas teses e 

dissertações analisadas) o que se tem adotado e desenvolvido quanto à formação de 

professores de Matemática em um dos seus lócus privilegiados, o estágio supervisionado. 

Também buscamos as conclusões a que essas pesquisas têm chegado – neste caso específico – 

sobre a formação inicial desses professores e o tipo de professor que se espera formar em cada 

uma das modalidades escolhidas para dar o formato estrutural e organizacional do estágio. 

Nessa trajetória, pretendemos compreender como vêm sendo desenvolvido o Estágio 

Curricular Supervisionado na Licenciatura em Matemática e, particularmente, as práticas 

formativas desse estágio, bem como seu papel na Formação de Professores de Matemática da 

Educação Básica. Para esse alcance, recorremos aos estudos acadêmicos objetivados em 

dissertações e teses desenvolvidos no período compreendido entre os anos de 2001 a 2015. 

Elegemos a investigação metanalítica como meio de busca de elementos elucidativos do 

processo formativo de professores de matemática nessas pesquisas. Então, apoiamo-nos  

nesses estudos com vistas ao entendimento de quais categorias de Estágio Curricular 

Supervisionado existem no período. Referimo-nos aqui àquelas que, mais comumente, vêm 

sendo desenvolvidos nas Licenciaturas em Matemática, por meio das quais possamos apontar 

essa compreensão à luz dos pressupostos teóricos que norteiam esta tese. 



89 
 

Com esse olhar, buscamos contemplar alguns aspectos a serem abordados neste 

estudo, tais como: identificar os padrões recorrentes de Estágio Supervisionado em 

Matemática que mais comumente aparecem nas investigações que possuem esse lócus de 

aprendizagem da docência como contexto empírico de pesquisa; perceber o papel do estágio 

na formação de futuros professores de Matemática; e qual perfil de professor se espera de 

acordo com cada categoria de estágio desenvolvido. Nosso objetivo principal neste capítulo é, 

pois, identificar e compreender as tendências mais recorrentes de Estágio Curricular 

Supervisionado em cursos de Licenciatura em Matemática, presentes em dissertações e teses 

brasileiras defendidas entre 2001 e 2015, bem como suas principais contribuições à formação 

do professor de Matemática.  

Para o alcance deste objetivo, algumas ações se destacam: mapeamos as teses e 

dissertações brasileiras sobre Estágio Curricular Supervisionado na Licenciatura em 

Matemática no referido período temporal; fizemos a identificação e a descrição dos modelos 

desenvolvidos. Primeiramente constituímos uma revisão de caráter bibliográfico, cujos 

documentos (dissertações e teses) são fonte primária para a construção deste capítulo. Com o 

crescimento das produções acadêmicas no campo da Educação Matemática, a ênfase 

exploratória tornou-se uma alternativa conveniente pelo processo analítico ao desvelar os 

aspectos recorrentes e os avanços. Para o desenvolvimento desses processos metodológicos 

apoiamo-nos em Romanowski e Ens (2006) e André et. al.(2003).  

Considerando também o aumento exponencial dos estudos acadêmicos nas últimas 

décadas, torna-se irrealizável uma produção individual. Então, um caminho favorável tem 

sido o trabalho coletivo. Autores como Alves-Mazzotti (2002), André et. al. (2003), André 

(2010) e Romanowski e Ens (2006) dão ênfase à necessidade, no Brasil, de estudos que 

consigam examinar o conhecimento elaborado com evidência aos enfoques, temas mais 

pesquisados, lacunas existentes e contribuições, assinalando direções que vêm sendo seguidas 

e o que pode ainda ser pesquisado. Ou seja, pesquisas desse norte podem “[...] apontar 

perspectivas; constituir orientações de práticas pedagógicas; indicar multiplicidade e 

pluralidade de enfoques e perspectivas; esclarecer e resolver problemáticas históricas; 

construir teoria [...]” (ROMANOWSKI e ENS, 2006, p. 41). 

Entendemos ser oportuno desvelar que este capítulo não foi construído como um 

estado da arte do conhecimento acerca das propostas de Estágio Curricular Supervisionado 

em Licenciaturas em Matemática. Optamos por um estudo metanalítico. Fiorentini e 
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Lorenzato (2009) esclarecem que os estudos do estado da arte
28

 descrevem aspectos ou 

tendências gerais da pesquisa num determinado campo de conhecimento. Já os estudos de 

metanálise, como o aqui empreendido por nós, concretizam “análise crítica de um conjunto de 

estudos já realizados, tentando extrair deles informações adicionais que permitam produzir 

novos resultados, transcendendo aqueles anteriormente obtidos” (FIORENTINI e 

LORENZATO, 2009, p. 71). Neste caso, a metanálise é percebida “como uma revisão 

sistemática de outras pesquisas, visando realizar uma avaliação crítica delas e/ou produzir 

novos resultados ou sínteses a partir do confronto destes estudos, transcendendo aqueles 

anteriormente obtidos” (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 103). 

Em se tratando de metanálise, mais precisamente na área de Educação Matemática, ela 

incorporou-se como opção metodológica de pesquisa a partir dos estudos empreendidos pelo 

grupo de pesquisa GEPFPM – Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação de Professores de 

Matemática - (MELO, 2012). Passos et. al. (2006) reafirmam que a metanálise, além de uma 

revisão sistemática das produções, visa a uma análise crítica com o intuito de extrair desses 

trabalhos, “mediante contraste e inter-relacionamento, outros resultados e síntese, dados ou 

pormenores não considerados pelos pesquisadores, em decorrência de seus objetos de 

investigação” (p. 198). Seria então uma “revisão planejada para responder a uma pergunta 

específica e que utiliza métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar 

criticamente os estudos incluídos na referida revisão” (CASTRO, 2001, p. 1). 

 A metanálise se caracteriza como a realização de análises e sínteses daquilo que já foi 

investigado, instituindo o estado atual da questão visando à generalização sobre determinada 

hipótese. Ela é uma investigação sobre outras investigações. Para Fiorentini (2012), “o 

objetivo desta seria adquirir maior compreensão e atingir um nível conceitual ou de 

desenvolvimento teórico além do que foi obtido nos estudos individuais sobre determinada 

área do conhecimento humano, produzindo novas compreensões e perspectivas" (p. 70). 

 Neste ensejo e com o intento de definir as teses e dissertações constituintes deste 

capítulo, efetivamos um levantamento virtual das pesquisas. Tomamos alguns critérios e 

delimitamos o conjunto de trabalhos (que será mostrado posteriormente).  Construímos este 

capítulo em etapas que incidiram na seleção das dissertações e teses que atendessem ao tema 

                                                           
28

 Os estudos metanalíticos diferem dos estudos do estado da arte, no sentido em que não pretendem descrever 

aspectos ou tendências gerais da pesquisa e sim efetuar análise crítica de um conjunto de estudos realizados.  Já 

os estudos do estado da arte tendem a ser mais históricos e descritivos, revelando o estado do conhecimento de 

uma área. 
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de Estágio Curricular Supervisionado na Licenciatura em Matemática. A busca de teses e 

dissertações ocorreu nos acervos do Banco
29

 da Capes e do Portal de Domínio Público
30

. 

Com a finalidade de entender o crescimento da pesquisa em Educação Matemática no 

Brasil, levando-se em consideração os primeiros estudos brasileiros produzidos na área de 

Educação Matemática defendidos na década de 1970, realizamos leituras dos trabalhos de 

Melo (2012, 2013), Teixeira (2006)  e Fiorentini, Passos e Lima (2016). Buscávamos ter uma 

ideia da dimensão do terreno que iriamos adentrar. Para tanto fizemos um levantamento 

inicial de teses e dissertações que versavam sobre Estágio Curricular Supervisionado de 

Licenciaturas em Matemática no período de 2001 a 2015. Esse espaço-tempo (2001-2015) foi 

escolhido pelo fato de o considerarmos um período de forte aumento de pesquisas que 

abordavam a temática central deste capítulo. Tal feito foi verificado por nós ao lermos os 

trabalhos anteriormente citados e após nossa busca no período em que essas pesquisas não 

abarcaram a temática em questão. 

Essa expansão da produção a partir dos anos 2000 até 2015 se deu  devido à influência 

das novas legislações educacionais que entraram em vigor, além do reconhecimento e da 

recomendação da Capes em relação a novos Programas de Pós-graduação (MELO, 2012). 

Nossa escolha pelo recorte temporal (2001-2015) também se assenta no entendimento de que, 

nesse período, houve a implementação das novas diretrizes de formação de professores. Por 

exemplo: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena (Resolução CNE/CP Nº 

1, de 18 de Fevereiro de 2002); Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática, 

Bacharelado e Licenciatura (Resolução DCN\Mat. 1.302/2003 de 18 de fevereiro de 2003) e o   

Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e carga horária dos cursos de formação de 

professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, 

com especificação para o estágio supervisionado (BRASIL, 2001). 

Com essas informações e os dados imprescindíveis para compreensão do objeto 

(estágio curricular supervisionado em Matemática), não de forma isolada, mas no movimento 

do processo de formação do professor de Matemática, neste capítulo detemo-nos 

primeiramente na elucidação de aspectos importantes acerca da formação de professores de 

Matemática em nosso país. Posteriormente, buscamos mostrar o panorama das pesquisas 

acerca do Estágio Curricular Supervisionado em Licenciaturas de Matemática. Nesse tópico 

                                                           
29

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses  

30
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa - Domínio Público http://www.ibict.br 26 
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abordaremos quais foram os trabalhos selecionados para realizar nossa metanálise. Em 

seguida faremos a referida metanálise identificando e analisando criticamente as tendências 

mais recorrentes de estágio supervisionado sobre a forma de categorias. 

 

Formação de professores de Matemática no Brasil: o desenvolvimento dos cursos de 

Licenciatura e suas relações com o Estágio Curricular Supervisionado 

 

O conflito é solo fértil para a geração de novos conhecimentos (RUBSTOV, 1986). 

Ele somente se instala quando há diferentes sujeitos e, obviamente, díspares opiniões. Entre 

professor e aluno o conflito é elemento sempre presente. Afinal, são sujeitos distintos na 

grande maioria de suas características. Trazem consigo desiguais historicidades e trajetórias 

lógico-históricas, sócio-escolares, familiar-econômicas  e, naturalmente, divergem em sua 

pluralidade de opiniões, compondo  sua própria identidade. A partir da singularidade de cada 

um desses sujeitos desenrola-se um processo dialético do ensinar e aprender. O Estágio 

Curricular Supervisionado evidencia bem esse processo dialético entre aluno e professor, pois 

é um período conflituoso para o licenciando, ora ele se vê professor, ora aluno. Se o estágio é 

um momento singular na vida do licenciando, também é plural por carregar inúmeras 

situações ainda não experienciadas por ele. Essas situações demudam conforme se 

movimentam os contextos históricos, políticos e educacionais brasileiros. 

Como confrontar-se a esses desafios? Como as Licenciaturas em Matemática têm 

lidado com essas questões? Em que condições os Estágios Curriculares Supervisionados estão 

sendo desenvolvidos nas Licenciaturas? De que forma eles podem ajudar no encontro de 

situações que amenizem as problemáticas que cercam a aprendizagem da docência em 

Matemática? A nosso ver, estas são questões que deveriam ser priorizadas  em pesquisas que 

versam sobre a formação do professor de Matemática, em especial, aquelas que possuem o 

Estágio Curricular Supervisionado como lócus privilegiado para a aprendizagem da peculiar 

atividade pedagógica do professor de Matemática 

A pesquisa sobre a formação do professor de Matemática tem-se desenvolvido em 

paralelo às normativas educacionais como a LDB/96 e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de professores da Educação Básica (BRASIL, DCN/2002). Em nosso 

entendimento, o Estágio Curricular Supervisionado na Licenciatura em Matemática é  um 

momento de transição de aluno a professor. Nesse movimento ocorrem intensas descobertas e 

conflitos, seja em relação aos conhecimentos adquiridos ao longo da formação inicial ou 



93 
 

aqueles que se desvelam no decorrer do processo de vir a ser professor. Assim sendo, esse 

período requer  atenção especial, tanto por parte dos formadores dos cursos de licenciatura, 

quanto das instituições envolvidas no estágio ― a escola e a Universidade. O Estágio 

Curricular Supervisionado na Licenciatura em Matemática, de modo particular, é um 

momento importante para os licenciandos, cujas experiências lhes são singulares, individuais.  

Pimenta e Gonçalves (1997, p.21) consideram o Estágio Curricular Supervisionado 

desenvolvido na Licenciatura “como atividade que os alunos deverão realizar durante o seu 

curso de formação, junto ao futuro campo de trabalho”. Ou seja, o Estágio Curricular 

Supervisionado  “é um lócus do exercício da profissão, onde se tem o contato com a docência, 

elaborando e desenvolvendo distintas práticas no processo de tornar-se professor” 

(PIMENTA, GONÇALVES, 1997, p.23). É também um momento privilegiado em que as 

relações formativas se complementam e o papel de aluno e professor se demuda. Situar os 

cursos e as condições atuais de formação de futuros professores de matemática nesse lócus 

privilegiado de aprendizagem da docência em Matemática poderá permitir o entendimento das 

mudanças de organização adotadas nos cursos de Licenciatura em Matemática, bem como o 

sentido atribuído a elas. 

 Em se considerando as mudanças, no sentido estrito do curso de formação de 

professores que ensinam Matemática, elas implicam novas estruturas curriculares. Quanto aos 

aspectos concernentes à constituição curricular, elas se encontram nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura (DCN/Mat, 2003). 

Essas DCN (BRASIL, 2003) instituídas pelo Parecer CNE/CP 21/2001, acentuam as 

finalidades dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Matemática. Enquanto o primeiro 

prepara os profissionais para a carreira de Ensino Superior e para a pesquisa, os cursos de 

Licenciatura em Matemática têm como objetivo principal a formação de professores para a 

Educação Básica (BRASIL, 2001). De conformidade com essas características, os formandos 

passaram a ter distintos perfis. No caso do licenciado, ele deverá ter em vista o seu papel 

social de educador e contribuir para a aprendizagem da Matemática e a formação dos 

indivíduos com vistas ao exercício da cidadania.  

Os aspectos expressos nas DCN/Mat (2003) remetem-nos aos currículos dos cursos de 

formação inicial, os quais devem contribuir para o desenvolvimento de algumas competências 

e habilidades. De maneira específica, o licenciado em Matemática deverá ter as seguintes 

capacidades: elaborar propostas de ensino-aprendizagem e analisar criticamente propostas 

curriculares de Matemática para a educação básica; analisar, selecionar e produzir materiais 
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didáticos e participar de projetos coletivos na escola básica; desenvolver estratégias de ensino 

que favoreçam a criatividade; perceber a prática docente de Matemática como um processo 

dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, isto é, um espaço de criação e reflexão em que 

novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente.  

Entendemos que o Estágio Curricular Supervisionado seja um meio que viabilize ao 

futuro professor de Matemática a compreensão do que vem a ser a prática e a possibilidade de 

transformá-la no próprio processo de aprendizagem da docência. O Parecer CNE/CP 21/2001 

destaca que o estágio é essencial nos cursos de formação de professores, viabilizando, por 

exemplo, 

 

[...] desenvolver uma sequência de ações em que o aprendiz vai se tornando 

responsável por tarefas em ordem crescente de complexidade, tomando ciência dos 

processos formadores; uma aprendizagem guiada por profissionais de competência 

reconhecida (BRASIL, 2001, p. 06) 

 

 Esses elementos parecem ser basilares para que o futuro professor, orientado por 

profissionais experientes, seja preparado para enfrentar as tarefas que lhe estão reservadas 

para o desenvolvimento dessa particular atividade pedagógica.  

Esse período de aprendizagem da docência é um momento em que vários elementos 

são desvelados, tanto em termos de conhecimentos gerais e específicos, quanto de concepções 

acerca da docência. Acreditamos, igualmente, que o futuro professor de Matemática sentir-se-

á preparado para desenvolver sua docência se puder contar com o respaldo de cursos de 

Licenciatura em condição de desenvolver ações que lhe permitem apropriar-se dos vários 

elementos constitutivos da atividade pedagógica do professor de Matemática.  

Na tentativa de apreender os vários elementos constitutivos da atividade pedagógica 

do professor de Matemática, faz-se pertinente reconhecer a influência de variáveis internas ou 

externas em um curso de formação inicial de professores. Essas variáveis, por certo, 

influenciarão diretamente o processo de apropriação desses elementos indispensáveis. 

Enquanto as variáveis internas seriam os dispositivos do próprio curso de formação 

(relacionados à estrutura, ao currículo, à gestão), as externas circundam a esfera da prática 

(durante o curso de formação inicial e também no próprio ambiente escolar). As mencionadas 

variáveis relacionam-se ainda ao modo como ocorre o enfrentamento das complexidades da 

atividade pedagógica durante o desenvolvimento da docência em Matemática. Por isso, o 

olhar e a compreensão do que é visto nos processos formativos do licenciando em Matemática 
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podem favorecer mudanças na formação inicial, especificadamente nas Licenciaturas em 

Matemática, objetivando a aprendizagem da docência do futuro professor de Matemática.  

No que diz respeito aos cursos de formação de professores de Matemática, o estudo de 

Gatti e Nunes (2009) apresentou uma amostra de 31 cursos de Licenciatura,  destacando-se as 

características e a composição das grades curriculares e ementas. Esse estudo apontou um 

crescimento, entre 2001 e 2006, tanto em relação às ofertas de Licenciaturas em Matemática 

nas instituições privadas, quanto ao número de alunos matriculados nos cursos dessas 

instituições.  Na contramão desses dados, ocorreu diminuição de alunos da rede pública 

nesses cursos, corroborando o que a pesquisa de Marques e Diniz-Pereira (2002) havia 

anunciado no início do milênio. Isto é, os alunos que se dirigem às licenciaturas são de origem 

da rede pública, embora, a cada dia mais migrem para o ensino superior privado. A análise 

das ementas das disciplinas dos cursos de Matemática realizada pelas autoras foi ancorada, 

essencialmente, em dois documentos oficiais: Diretrizes Curriculares para a Formação de 

Professores para a Educação Básica (BRASIL, Resolução CNE/CP 01/2002)  e Diretrizes 

Curriculares para Cursos de Matemática (BRASIL, Resolução CNE/CES 03/2003) – por nós 

denominada de DCN/Mat (2003). 

Ao verificarem as propostas curriculares, exceto os estágios, entre 1.228 disciplinas 

obrigatórias e 100 optativas, Gatti e Nunes (2009) constataram a ênfase dos conhecimentos 

específicos da área e, só depois, os conhecimentos metodológicos. Particularmente em relação 

ao tratamento das disciplinas específicas para a docência, como o Estágio Curricular 

Supervisionado na Licenciatura em Matemática. Essas autoras constataram que a 

“integralização das horas não é clara, assim como não são claros os processos de supervisão 

de estágio” (GATTI, NUNES, 2009, p. 107). O estudo não detectou um projeto 

intencionalmente organizado que conecte aspectos de formação para a docência. De acordo 

com Gatti e Nunes (2009), encontramos dois modelos de Licenciatura em Matemática no 

Brasil, sendo: 

*As que investem em uma formação básica de Matemática, procurando atender as 

Diretrizes Curriculares para Cursos de Matemática, e uma formação pedagógica, atribuída 

para a área da Educação, alocando espaço para disciplinas da área da Educação Matemática. 

 *As que oferecem disciplinas de formação específica em Matemática, de forma a 

atender as Diretrizes Curriculares para Cursos de Matemática, com poucas disciplinas 

atribuídas à área de Educação Matemática e para a área de Educação.  
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Com base nessa constatação, vemos que, de modo geral, essas licenciaturas visam 

formar professores de Matemática ancorados nos seguintes polos: um que oscila entre o 

específico e o pedagógico, mas com ênfase clara nos conhecimentos específicos, e outro que 

procura fazer uma conexão entre ambos. Pelo que as autoras trazem da caracterização dessas 

licenciaturas, tal diferença está intimamente ligada à questão da interdependência entre os 

conhecimentos específicos e pedagógicos. Concordamos com Pereira (2007) quando assim 

afirma: 

 

[...] se queremos propor mudanças em qualquer que seja o aspecto no processo 

formativo docente, devemos refletir sobre a formação dos professores e também ter 

contato com pesquisas e propostas existentes, de acordo com a realidade atual [...] e 

desta forma, podemos visualizar no futuro uma nova formação (p.22).  

 

Entretanto, esse futuro precisa estar livre de problemas como os levantados pela 

SBEM (2003, p. 5), a saber: 

 

 A não incorporação nos cursos, das discussões e dos dados de pesquisa da área da 

Educação Matemática; Um Estágio Curricular Supervisionado oferecido geralmente 

na parte final dos cursos, realizados mediante práticas burocratizadas e pouco 

reflexivas que dissociam teoria e prática, trazendo pouca eficácia para a formação 

profissional dos alunos; A concepção de professor como transmissor oral e ordenado 

dos conteúdos matemáticos veiculados pelos livros textos; A concepção de 

aprendizagem como um processo que envolve meramente a atenção, a memorização, 

a fixação de conteúdos e o treino procedimental no tratamento da linguagem 

Matemática por meio de exercícios mecânicos e repetitivos. 

 

Sublinhamos que se torna providencial a discussão permanente sobre o processo de 

formação de professores nas Licenciaturas em Matemática, pois  ainda predominam distintas 

concepções sobre o papel do Estágio Curricular Supervisionado. Importante se faz também 

realçar como o citado estágio pode se tornar seara que permita a interconexão dos 

conhecimentos específicos e pedagógicos.  

Para termos mudanças e avanços na formação inicial de professores de Matemática, 

faz-se necessário conhecer algumas tendências recorrentes para o desenvolvimento do Estágio 

Curricular Supervisionado na Licenciatura em Matemática. Por isso, esperamos que, ao 

identificar e analisar criticamente essas tendências de Estágio Curricular Supervisionado 

desenvolvidos nas teses e dissertações aqui selecionadas, no período de 2001 a 2015, 

tenhamos  uma visão sobre a pesquisa brasileira acerca do Estágio Supervisionado em 

Matemática. 
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Estrutura metodológica da metanálise: teses e dissertações defendidas entre 2001 e 2015 

que configuram um panorama sobre a pesquisa brasileira acerca do Estágio Curricular 

Supervisionado na Licenciatura em Matemática 

 

Dado o objetivo principal deste capítulo - identificar e analisar nas dissertações e teses 

brasileiras, referentes aos anos de 2001 a 2015, a forma como o Estágio Curricular 

Supervisionado em cursos de Licenciatura vem sendo compreendido e organizado e, a partir 

desse estudo, evidenciar as tendências recorrentes para o seu desenvolvimento -, realizamos 

um panorama inicial que contou primeiramente com um universo de 29 trabalhos. 

Posteriormente, elencamos alguns critérios que julgamos necessários ao alcance do objetivo. 

São eles: 

i) Estágio Curricular Supervisionado realizado se, e somente se na Licenciatura em 

Matemática.  

ii) Estágio Curricular Supervisionado, tido como cenário/ambiente/lócus constituinte 

da formação do futuro professor de Matemática. 

iii) Acadêmicos estagiários cursando a disciplina e/ou realizando Estágio Curricular 

Supervisionado durante a pesquisa, ou seja, pesquisas em que os sujeitos estejam em 

formação inicial.  

iv) Pesquisas que desenvolvessem alguma prática formativa para\com os licenciandos 

em Matemática, de sorte que redundasse em uma forma de organização do Estágio Curricular 

Supervisionado. 

v) Pesquisas em que o pesquisador tivesse acompanhado todo o desenvolvimento do 

Estágio Curricular Supervisionado.  

 

Ante esses quesitos, somente 19 trabalhos se adequaram aos citados critérios, sendo 

destes 12 dissertações e 7 teses. Os demais (dispensados) não se enquadravam a um ou vários 

dos critérios por nós levantados. A leitura apenas dos resumos não se mostrou suficiente para 

que esses elementos se evidenciassem. Assim sendo, quando necessário, verificamos em cada 

trabalho o percurso metodológico, a análise e as considerações finais, de modo a identificar 

elementos que explicitassem o que realmente aconteceu no devir de cada pesquisa. Já em 

outros trabalhos foi necessária a leitura em sua íntegra para que tivéssemos condições de 

apreender a totalidade do movimento do pesquisador objetivada no texto que tínhamos em 

mãos. Somente assim constituímos o corpus da metanálise, que será criticamente analisado 
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nos tópicos posteriores deste capítulo. O Quadro 9 apresenta os trabalhos selecionados, como 

se segue: 

 

Nº Ano  Autor Niv. IES Título do Trabalho 

 

1 

 

 

2009 ALMEIDA, 

Rafael Neves 

Ms UFSCar  Modelagem matemática nas atividades de estágio: 

saberes revelados por futuros professores  

2 2015 AMARAL, 

Neuraci Dias 

Ms UFMG Licenciandas como professoras no estágio: qual 

referência de matemática?' 

3 2012 ANDRADE, Jose 

Antônio 

Dr UFSCar O estágio na licenciatura em matemática: um espaço 

de formação compartilhada de professores 

 

4 

2009 CARNEIRO, 

Magali Gomes da 

Silva 

Ms Unesp/RC  As possíveis influências das experiências da prática 

na cultura docente dos futuros professores de 

matemática 

 

5 

2002 CASTRO, 

Franciana 

Carneiro de 

Ms Unicamp  Aprendendo a ser professor(a) na prática: estudo de 

uma experiência em prática de ensino de Matemática 

e  Estágio Supervisionado  

 

6 

 

2010 CRUZ, Maria 

Aparecida Silva 

Dr UFMS  Uma proposta metodológica para a realização do 

Estágio Supervisionado em  curso de formação inicial 

de professores de Matemática: limites e 

possibilidades  

 

7 

 

2002 FELICE, José  Ms UFSCar  Aprender a ser professor: uma contribuição da prática 

do ensino de matemática  

 

8 

 

2009 FERREIRA, 

Cláudia Márcia da 

Silva 

Ms UFMG  Estudo exploratório da construção de saberes 

docentes provenientes de interações discursivas no 

estágio curricular  

9 2015 KRAUSE, Ester 

Vellar 

Ms UFPelotas  Estágio Curricular Supervisionado na Licenciatura 

de Matemática: um estudo sobre a formação de 

futuros professores 

10 

 

2003 JARAMILLO 

QUICENO, Diana 

Vitória 

Dr Unicamp  (Re)constituição do ideário de futuros professores de 

matemática num contexto de investigação sobre a 

prática pedagógica  

11 2008 LIMA,José 

Ivanildo de 

Ms UFPA Estágio Curricular Supervisionado na licenciatura em 

matemática: possibilidades de colaboração  

 

12 2004 LOPES, Anemari 

Roesler Vieira 

Dr. FEUSP A aprendizagem docente no estágio compartilhado 

13 2010 MAGALHÃES, 

Ana Paula de 

Almeida Saraiva 

 

Ms UFG A Prática reflexiva no Estágio Curricular 

Supervisionado dos cursos de formação de 

professores de Matemática da Universidade Estadual 

de Goiás (UEG) 

 

14 

 

2006 OLIVEIRA, 

Raquel Gomes de 

Dr USP  Estágio supervisionado participativo na licenciatura 

em matemática, uma parceria escola-universidade: 

respostas e questões 

 

 

15 

 

2007 PASSERINI, 

Gislaine 

Alexandre 

Ms UEL  O estágio supervisionado na formação do professor 

de matemática na ótica de estudantes do curso de 

Matemática da UEL  

16 2012 PROENÇA, 

Marcelo Carlos de 

Dr Unesp\Bau

ru 

A resolução de problemas na Licenciatura em 

Matemática: análise de um processo de formação no 

contexto do Estágio Curricular Supervisionado 

17 2011 RIBEIRO, Flavia 

Dias 

Dr Usp A aprendizagem da docência na prática de ensino e 

no estágio: contribuições da teoria da atividade 
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18 2012 RODRIGUES, 

Karina de Cássia 

Ms. PUC\SP A formação e a contribuição do estágio 

supervisionado: um estudo com alunos do curso de 

licenciatura em Matemática 

 

19 

 

2004 VOIGT, Jane 

Mery Richter 

Ms UFPR  O estágio curricular supervisionado da licenciatura 

em Matemática em um ambiente informatizado: 

trabalhando com o Cabri Géomètre II no ensino 

fundamental  

Quadro 5: Pesquisas selecionadas para a Metanálise 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com a intenção de facilitar nossa leitura e compreensão dos trabalhos, elaboramos, 

com base em Melo (2012), uma ficha (Anexo 1) que consistiu em detalhar alguns aspectos de 

forma que fosse possível uma análise comparativa entre as pesquisas selecionadas, 

evidenciando suas congruências. Esse fichamento nos ajudou na metanálise dos 19 trabalhos. 

A seguir elencamos seus principais elementos:  

i. Autor e ano da pesquisa; IES sede da investigação. 

ii. Forma de participação do pesquisador em todo o andamento da pesquisa. 

iii. Metodologia, Análise dos dados e Considerações Finais. 

iv. Papel do Estágio Curricular Supervisionado para os envolvidos. 

v. Apresentação de um modelo  ou estrutura\organização clara para o Estágio 

Curricular Supervisionado em Matemática que se pretendia desenvolver 

 

Inicialmente realizamos o fichamento das 29 pesquisas pré-selecionadas. 

Posteriormente, descartamos 10 trabalhos. Ou seja, de alguma forma, esses trabalhos 

perderam a conexão com o objetivo desse capítulo.  A partir do fichamento e em consonância 

com os critérios então estipulados para a seleção das dissertações e teses, elaboramos um 

trabalho analítico mais detalhado a partir da leitura de partes ou na íntegra desses trabalhos 

acadêmicos.  Esse processo contribuiu para a metanálise em si. Posteriormente, de modo mais 

sistemático, os estudos foram sendo comparados entre si.  Com base nesse processo, 

chegamos às  três categorias  de conteúdo que propomos nesta investigação.   

Neste capítulo, essas categorias particulares emergiram do processo de produção de 

evidências qualitativas, ou seja, das análises e sínteses interpretativas. Íamos, a cada trabalho, 

por meio das leituras e dos fichamentos, respondendo nossas questões norteadoras no 

panorama das pesquisas brasileiras acerca do Estágio Supervisionado de Licenciaturas em 

Matemática, quais são as tendências recorrentes para a organização dos mesmos? Que 

contribuições ao desenvolvimento do Estágio Supervisionado em Matemática e o 

entendimento dessas tendências podem trazer? A partir dessas leituras interpretativas foram 



100 
 

surgindo elementos que iam ao encontro das nossas inquietações. Esses elementos 

configuraram-se nas categorias de Estágio Curricular Supervisionado de Licenciaturas em 

Matemática presentes entre as 19 teses e dissertações que configuram o corpus de pesquisa 

deste capítulo de nossa tese. Vejamos a seguir como esse movimento se mostra na forma de 

aspectos formativos presentes nas pesquisas aqui analisadas e se objetivaram na forma de três 

categorias, discutidas a seguir. 

 

As três categorias constituídas a partir das tendências  formativas recorrentes nas 

propostas do estágio curricular supervisionado 

 

Com o objetivo de encontrar respostas para a questão norteadora deste capítulo, 

selecionamos 12 dissertações de mestrado e 7 teses de doutorado. Todas as informações 

necessárias para contemplar cada um desses aspectos foram obtidas nesses trabalhos. Com 

essas tendências elencadas foi possível evidenciar o que tem sido pesquisado a respeito do 

Estágio Supervisionado em cursos de Licenciatura em Matemática, cujas convergências 

deram origem a três categorias para o desenvolvimento desse estágio. São elas: práticas 

reflexivas, estratégias metodológicas e organização compartilhada da aprendizagem da 

docência. 

Categorias aqui são entendidas como graus mais elaborados e avançados de 

conceituações. Neste estudo fez-se necessário utilizá-las para que fosse possível compreender 

as maneiras como o Estágio Supervisionado estava sendo organizado e desenvolvido no seio 

das licenciaturas em Matemática no Brasil, no período previamente estabelecido. Optamos 

pela categorização subsidiados no entendimento de Fiorentini e Lorenzato (2009) para quem a 

não-utilização de categorias tem comprometido a qualidade da produção científica da área da 

educação no Brasil.   

As citadas categorias estão ligadas a etapas determinadas do desenvolvimento da 

formação de professores de Matemática no período dado. Nesse sentido, essas três categorias 

demonstrariam graus do desenvolvimento do conhecimento acerca da formação de 

professores de Matemática em um de seus privilegiados espaços formativos, ou seja, o estágio 

supervisionado. Elas refletem, conforme Cheptulin (1982), as relações “das leis universais 

determinadas do ser, que exprimem a lei do funcionamento e do desenvolvimento do 

conhecimento” (p. 156) de um fenômeno investigado. Acrescentamos a essas ideias a  

concepção de Kopnin (1978) segundo a qual o conhecimento aumenta sem cessar: “mudando 
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quantitativa e qualitativamente, o campo do lógico se enriquece com um novo conteúdo, 

incorporando novos elementos, transformando-se e reorganizando-se interiormente” (p.21). 

As categorias nos servem, então, para o entendimento dessa mudança que ganha novos 

matizes, transforma-se e se organiza incessantemente em seu interior.  

A esse respeito, as categorias aqui criadas serviram-nos para reconhecer a legitimidade 

da apreensão intuitiva do objeto pelo pensamento  a fim de não deixar o movimento do 

pensamento à mercê de nossa vontade, pois ele poderia enveredar pelo caminho do achismo e  

da fantasia estéril. Assim sendo, o pensamento precisa de algum apoio em seu movimento. E 

esse apoio lógico é criado precisamente pela experiência antecedente do conhecimento, fixado 

aqui nas categorias instituídas por nós. Com seu próprio conteúdo, as categorias em questão 

determinam o movimento do pensamento dos pesquisadores que desenvolveram as 

respectivas investigações que as constituem. Apoiados em Kuenzer (1998) e Kosik (1969), 

acreditamos que essas categorias servem de critério de seleção e organização da teoria e dos 

fatos a serem investigados nas teses e dissertações que compõem o corpus deste capítulo. 

No segundo capítulo dessa tese fizemos uso das categorias do método dialético para 

explicar nosso experimento formativo e dar suporte à relação pesquisador-objeto de pesquisa 

durante todo seu desenrolar. As citadas categorias visavam iluminar todos nossos 

procedimentos e corresponder às leis objetivas,  no sentido de que permitem investigar 

qualquer objeto, em qualquer realidade. Neste terceiro capítulo elegemos três categorias de 

conteúdo. Segundo Kuenzer (1998), essas categorias seriam particulares. Elas contêm o 

objetivo de fazer a mediação entre o universal e o concreto. São recortes particulares sempre 

definidos a partir do objeto e da finalidade da investigação. A esse respeito, Kuenzer (1998) 

entende essa categorização, isto é, a criação de categorias particulares para explicar 

movimentos investigativos também particulares, como  “uma forma de se definir através da 

expressão das leis universais a sua aplicação ao particular (as categorias de conteúdo)” 

(KUENZER, 1998, p.64). Com esse entendimento de categorias, discutimos em seguida a 

apresentação delas e os trabalhos que as representam. Todas possuem o objetivo de apreender 

as determinações e as especificidades que se expressam na realidade empírica de cada estágio 

supervisionado dentro da licenciatura de Matemática objetivada nas teses e dissertações 

analisadas. A ordem em que as dispomos nesse capítulo (prática reflexiva,  estratégias 

metodológicas e compartilhamento) não é aleatória, mas representa exatamente a ordem real 

em que aparecem nos trabalhos analisados, configurando um movimento histórico nas 
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tendências de desenvolvimento do estágio supervisionado  ao longo do recorte temporal que 

esse capítulo abarca. 

 

Prática reflexiva  

 

O uso do conceito de reflexão não é uma ideia nova nem mesmo revolucionária no 

contexto educacional. A esse respeito, Libâneo (2012) assim interroga:  seria  o paradigma do 

professor reflexivo um modismo?   Pimenta (2012, p. 22) afirma que “A reflexão é atributo 

dos seres humanos, ora, os professores, como seres humanos, refletem” , por isso, de alguma 

forma, a perspectiva da reflexão estará sempre presente quando a conjuntura a ser analisada 

for a que envolve o processo educativo. As pesquisas aqui analisadas fundamentaram-se, 

principalmente, nos seguintes autores nacionais e internacionais: Schön (1982), Zeichner 

(1983), Shulman (1996), Liston e Zeichner (1997), Tardif (2002), Imbernón (2004), Abdalla 

(2006), Pereira (2007), Santos (2007), Gatti (2010), entre outros. No Quadro 6 apresentamos, 

entre os 19 trabalhos selecionados, quantos e quais se enquadram nesse modelo. 

 

Nº Ano  Autor Niv

el 

IES Titulo do Trabalho 

1 2015 

 

 

AMARAL, 

Neuraci Dias 

Ms UFMG Licenciandas como professoras no estágio: qual 

referência de matemática?' 

 

 

2 

2002 CASTRO, 

Franciana 

Carneiro de 

Ms Unicamp  Aprendendo a ser professor(a) na prática: estudo de 

uma experiência em prática de ensino de Matemática e 

Estágio Supervisionado  

 

3 

 

2009 FERREIRA, 

Cláudia Márcia 

da Silva 

Ms UFMG  Um estudo exploratório da construção de saberes 

docentes provenientes de interações discursivas no 

estágio curricular  

 

4 

 

2003 JARAMILLO 

QUICENO, 

Diana Vitória 

Dr Unicamp  (Re)constituição do ideário de futuros professores de 

matemática num contexto de investigação sobre a 

prática pedagógica  

5 2010 MAGALHÃES, 

Ana Paula de 

Almeida Saraiva 

 

Ms UFG A Prática reflexiva no Estágio Curricular 

Supervisionado dos cursos de formação de professores 

de Matemática da Universidade Estadual de Goiás 

(UEG). 

6 2012 RODRIGUES, 

Karina de 

Cássia. 

Ms. PUC\SP A formação e a contribuição do estágio supervisionado: 

um estudo com alunos do curso de licenciatura em 

Matemática. 

Quadro 6: Pesquisas que se encaixam na categoria da prática reflexiva 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Essas propostas embasadas na prática reflexiva foram acompanhadas por 

pesquisadores, como: Amaral (2015); Castro (2002); Ferreira (2009), Jaramillo Quiceno 
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(2003); Magalhães (2010); e Rodrigues (2012).  O desenvolvimento dessas estratégias 

envolvia níveis do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Para Alarcão (2003), a ideia de professor reflexivo baseia-se no entendimento  da 

capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como 

mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. Assim, na contramão de um 

possível reducionismo da teoria do professor reflexivo apontado por Libâneo (2012), Alarcão 

(2003) defende que esse paradigma pode ser muito valorizado quando dirigido ao nível de 

uma formação situada no coletivo dos professores, sendo essa questão explorada em algumas 

das pesquisas  aqui  selecionadas.  

Magalhães (2010) e Rodrigues (2012) seguem esse viés, ou seja, uma formação de 

professores situada no coletivo que valoriza a propagação das práticas reflexivas. Magalhães 

(2010) investigou a prática realizada no Estágio Curricular Supervisionado de sete cursos de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Goiás (UEG), a fim de verificar se 

o Estágio tem provocado uma prática reflexiva nos licenciandos e, em caso afirmativo, de que 

forma essa reflexividade vem sendo abordada. Analisando os dados obtidos no 

desenvolvimento da investigação, Magalhães (2010) evidenciou que os documentos: PPC – 

Plano Pedagógico do Curso, PE – Projeto de Estágio e o PC – Plano de Curso dos cursos 

investigados anunciam uma formação que propicia o desenvolvimento de um professor 

crítico-reflexivo. Para a autora, essa formação se destaca nos objetivos específicos do Projeto 

de Estágio da Universidade Estadual de Goiás (MAGALHÃES, 2010). No entanto, essas 

pesquisas demonstram que as ações para o desenvolvimento de uma prática reflexiva na 

formação de professores de Matemática no contexto do Estágio Curricular Supervisionado 

ainda são tímidas e isoladas. Cabe realçar a importância da compreensão do conceito e dos 

fundamentos da reflexão para subsidiar propostas de Estágio Curricular Supervisionado de 

Licenciaturas em Matemática nessa perspectiva. 

Magalhaes (2010) e Rodrigues (2012) distinguem questões que, possivelmente, podem 

ter contribuído para as questões de afastamento entre a instituição formadora e a escola-

campo de estágio, tais como: condições institucionais precárias para o exercício docente nas 

instituições de ensino superior e para a realização dos estágios nas escolas; elevado número de 

alunos nas turmas e dificuldades dos professores da Universidade, bem como o não-

reconhecimento pelos outros docentes da licenciatura quanto à importância do estágio para a 

aprendizagem da docência.  
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Essa discussão conduz-nos à necessidade urgente de uma aproximação dos sujeitos 

envolvidos no Estágio Curricular Supervisionado ao ambiente escolar, no seguinte  sentido: 

valorizar o estágio como campo de conhecimentos necessários aos processos formativos, onde 

se possa criar e recriar espaços de discussões, trocas de saberes e experiências, reflexões 

coletivas na e sobre a prática que viabilizem a propagação de práticas coletivas e reflexivas 

que dão lugar às experiências compartilhadas (PIMENTA; LIMA, 2004).  

Nesse percurso, Amaral (2015), Castro (2002), Ferreira (2009) e Jaramillo Quiceno 

(2003) discutem em suas investigações que, no processo de formação inicial, os professores, 

apoiados em prática reflexiva sistemática, podem reorganizar sua atividade pedagógica antes, 

durante e após suas ações. Assim, faz-se possível ampliar conhecimentos práticos eficazes, 

oportunizando a esses docentes tornarem-se sujeitos reflexivos capazes de analisar suas 

próprias práticas, resolver problemas,  inventar estratégia. Os autores citados apresentaram 

propostas para a realização do estágio baseada no ensino reflexivo de Schön (2000). Tiveram 

entre seus objetivos  analisar as potencialidades desse modelo de ensino desenvolvido por 

meio de trabalho de discussão e reflexão coletiva no estágio, em contextos de licenciaturas em 

Matemática, durante o Estágio Curricular Supervisionado.  

Acerca de ações como essas, Pimenta (2012) afirma serem indiscutíveis as 

contribuições que a perspectiva da reflexão no exercício da docência pode trazer para a 

aprendizagem da docência. As ações  dos citados pesquisadores reportam-nos ao que Pimenta 

(2012) defende como ideal para que o professor produza conhecimento a partir da reflexão de 

sua prática, “[...] desde que na investigação reflita intencionalmente sobre ela, 

problematizando os resultados obtidos com o suporte da teoria” (p. 51). Em consonância com 

o exposto Amaral (2015), Castro (2002) e Magalhaes (2010) dizem que o ensino reflexivo 

configura-se como um dos eixos de investigação fundamental na formação do professor de 

Matemática para que se instaure nova cultura formativa na docência em Matemática.  

O conceito de reflexão que Amaral (2010), Castro (2002), Magalhães (2010) e 

Rodrigues (2012) teoricamente evocam para fundamentar suas investigações é aquele no qual 

o professor reflete sobre sua atividade pedagógica, sobre o contexto social no qual atua, sobre 

as estratégias e as ações que utiliza para atingir os objetivos do ensino e de aprendizagem. É 

também aquele que atenta para o conhecimento das teorias que dão sustentação à prática, que 

é sensível ao contexto institucional que ocupa, sendo responsável pelo próprio 

desenvolvimento de sua atividade pedagógica. No tocante às práticas reflexivas anunciadas 

pelas autoras, acreditamos que estas tenham acontecido por intermédio das discussões teóricas 
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durante os seminários realizados no desenvolvimento do estágio e da realização de um 

relatório (chamado na pesquisa de Magalhães de resumo expandido) como atividades finais 

do estágio.  

Magalhães (2010), Ferreira (2009) e Rodrigues (2012) apresentam indícios de práticas 

reflexivas apoiadas nas concepções de  Pimenta e Lima (2004). Ou seja: atividades que 

“podem promover um processo interativo de reflexão e de análise crítica em relação ao 

contexto sócio-histórico e às condições objetivas em que a educação escolar acontece” (p 

102). Nesse viés, seus sujeitos de pesquisa desenvolveram ações que constituíram-se  como 

possibilitadoras de posturas reflexivas diante das diferentes situações que emergem no 

cotidiano escolar. Essas situações, não raro, colocaram-nos em contextos de conflitos e de 

questionamentos no curso do desenvolvimento de suas atividades pedagógicas. 

Ferreira (2009) pontuou a importância do exercício da reflexão sobre a prática, 

especialmente quando realizado entre os próprios estagiários, sob orientação dos professores 

que os acompanham, fazendo-os refletir sobre suas ações e concepções. Essas percepções 

revelaram nova atitude em relação à constituição da atividade pedagógica. Isso indica que as 

atividades desenvolvidas dentro desse modelo expressam que os momentos da prática não se 

restringem ao fazer, mas ampliam-se a uma atividade de reflexão sobre como fazer.  

Amaral (2015) e Rodrigues (2012) inserem suas pesquisas no contexto da contribuição 

da disciplina de Estágio Supervisionado para a aprendizagem da docência de futuros 

professores de Matemática. Nesse contexto, tais pesquisadoras objetivaram conhecer 

questões, como: quem são os alunos que adentram e concluem o curso de Licenciatura em 

Matemática; o que pensam sobre a sua formação acadêmica para o exercício da docência;  

qual o papel do Estágio Supervisionado para o desenvolvimento da atividade pedagógica? 

Amaral (2015) e Rodrigues (2012) realizaram discussões sobre a problemática da formação 

inicial e a complexidade da situação da carreira docente na atualidade. Essas discussões foram 

efetuadas pelas pesquisadoras, pelas professoras regentes, pelas professoras da disciplina de 

Estágio e pelos estagiários das Licenciaturas em Matemática que abrigavam as pesquisas. Os 

dados indicaram que os licenciandos reconhecem o papel formador do Estágio 

Supervisionado como espaço especial para a aprendizagem da docência em Matemática e 

enfatizam que esse papel está profundamente conectado ao papel do professor responsável 

pela disciplina de estágio. 

De acordo com Rodrigues (2012), pode-se indicar que houve um esforço dos sujeitos 

da investigação em aproximar as atividades do estágio que desenvolviam a uma prática que 
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fosse orientada pelo questionamento, bem como voltada para o desenvolvimento, no professor 

de Matemática em formação, “da capacidade de refletir a partir do contexto que a prática está 

inserida” (RODRIGUES, 2012, p. 86). 

 Ferreira (2009),  Magalhães (2010) e Rodrigues (2012) dizem ainda que um dos 

desafios dos cursos de formação de professores de Matemática é formar professores que 

reflitam sobre sua atividade pedagógica.  Ao refletirem, os professores em formação 

estabelecem relações entre o contexto formativo e o contexto educacional. Essas autoras 

investigaram as inter-relações entre a universidade-escola durante o período de 

desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado na Licenciatura em Matemática. Com 

a provocação de irromper o modelo tradicional de Estágio Curricular Supervisionado na 

Licenciatura em Matemática, sugeriram um Estágio que valorizasse a prática reflexiva mesmo 

tendo por base as etapas de observação, semirregência e regência procurando, sobretudo, 

atender o cumprimento das horas estabelecidas pela legislação. Viam o Estágio  como um 

momento em que os estagiários pudessem se sentir respaldados nas orientações da professora 

supervisora de estágio e da professora regente da escola-campo de Estágio.  

A esse respeito consideramos que, apesar de essa abordagem apresentar resultados 

significativos, há muito ainda a ser conquistado. O Estágio Supervisionado é, acima de tudo, 

um estilo - crítico e compartilhado - do professor perante o seu trabalho docente. Mas, para 

que seja capaz de viabilizar esse modelo de atitude faz-se necessário que ele, como sujeito em 

atividade, isto é, o sujeito que efetivamente realiza as ações, tenha acesso ao agir e às decisões 

que orientam o seu agir, ou seja, transcenda o simplesmente refletir (BENINCÁ, 1995). 

Somente serão sujeitos da ação aqueles que puderem deliberar sobre elas. Ademais, se essas 

deliberações foram tomadas coletivamente devem ter como característica fundamental o fato 

de todos os sujeitos se distinguirem e se admitirem com poderes equivalentes. Mas, isto não 

aconteceu em nenhuma dessas investigações, pois seus sujeitos, pesquisadores, professores de 

estágio, regentes e estagiários não tinham em nenhum dos casos poderes iguais. 

Sob esse ângulo, apenas a ação consciente, competente e crítica dos múltiplos sujeitos 

envolvidos com os processos de formação inicial de professores de Matemática são capazes 

de transformar a realidade posta para o desenvolvimento das ações atinentes ao Estágio 

Supervisionado em Matemática. Somente assim, poderão subsidiar uma compreensão e 

consequente uso de significados sociais e sentidos individuais que servirão a uma produção 

conjunta de objetos para a solução de problemas gerados nas relações interpessoais dentro 

desse contexto formativo. Assim ocorrendo, a aprendizagem da docência em Matemática 
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estará relacionada à reconfiguração dos motivos iniciais dos sujeitos envolvidos: de 

individuais para coletivos.  

Almejamos que as instituições responsáveis pelos processos formativos docentes 

desses professores discutam alternativas para superar dicotomias presentes no ensino de 

Matemática e aprendizagem da docência em Matemática, conhecimentos disciplinares e 

conhecimentos pedagógicos, teoria e prática. Entendemos que a dinâmica de um projeto de 

estágio que tenha como premissa a prática reflexiva - elemento inalienável para a formação 

docente - seja fundamental. Sem dúvida, esse componente confere importância especial aos 

aspectos subjetivos da produtividade do pensamento dos participantes, podendo ser um 

encaminhamento indispensável para subsidiar tais discussões. Pensamos  que essa dinâmica 

pode e deve ser representativa da garantia de que o momento de realizarem a docência, de 

efetivamente se colocarem em campo, seja minimamente guiado pelo espontaneísmo e pela 

improvisação. Acrescentamos que, para se construir um espaço de aprendizagem docente 

permeado por um Estágio Supervisionado que contemple esses aportes teóricos, necessitamos 

primeiramente transformar a realidade dos cursos de formação inicial, de modo a garantir uma 

formação docente competente e crítica, na qual conhecimentos, atitudes e habilidades sejam 

trabalhados de forma articulada e coerente. 

A essência das propostas fundamentadas na prática reflexiva deveria residir  no fato de 

que os professores em formação, juntamente com a supervisão de estágio e os professores da 

escola-campo, tivessem espaço para refletir sobre suas propostas e o desenvolvimento delas. 

Assim, as atividades realizadas pelos estagiários em parceria com professores da escola 

fariam com que todos assumissem o papel de mediadores do desenvolvimento de saberes que 

ocorre tanto no decurso da licenciatura quanto em situações reais da escola. Desse modo, 

romperiam com os princípios de uma formação docente inicial baseada na racionalidade 

técnica.  

Entendemos que a concepção de prática reflexiva defendida pelos autores 

considerados nessa categoria está próxima ao que Schön (2000) estabelece por reflexão na 

ação e para a ação, ao salientar o aspecto da prática como fonte de conhecimento por meio da 

experimentação e da reflexão de situações reais. Desse modo espera-se que o professor seja 

capaz de encarar as situações novas que precisa enfrentar e tomar decisões diante do novo e 

da incerteza a partir das reflexões feitas. Na leitura e análise das pesquisas que se englobam 

nesse categoria, pudemos  perceber que, embora houvesse a reelaboração do ensino-

aprendizagem da Matemática e dos conhecimentos da atividade pedagógica do professor 



108 
 

dessa disciplina, os docentes em formação mantinham a ideia de que bastava o domínio do 

conhecimento específico para dar aula de Matemática, menosprezando os conhecimentos 

metodológicos. Para que seja efetuada a superação dessa dicotomia anunciada pelos 

professores em formação devemos insistir no fato de reconhecer a unidade entre os 

conhecimentos disciplinares e metodológicos, também denominados de pedagógicos por 

alguns autores,  de forma que não haja supremacia  de um sobre o outro. Ambos são 

imprescindíveis na constituição de uma atividade pedagógica que vise “satisfazer 

necessidades formativas por meio do desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos 

tendo por base os conteúdos escolares” (LIBÂNEO; FREITAS, 2013, p. 345). 

Isto significa dizer que  

 

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). 

 

Mesclar esses conhecimentos no âmbito da formação docente em Matemática implica 

o entendimento de que o estagiário, na posição de professor, deve proporcionar aos alunos da 

escola-campo de estágio a visão de diversas formas do mesmo conteúdo matemático. 

Esperamos que, nesse contexto, eles atribuam diferentes sentidos e possibilitem outras 

interpretações, de preferência, coletivamente construídas e individualmente apropriadas. 

Defendemos que o professor em formação tenha condições teórico-objetivas que lhe 

possibilitem compreender a Matemática para além de seus aspectos operacionais, bem como 

considerar que o conhecimento matemático foi tecido sócio-historicamente, logo, é produção 

humana (CARAÇA, 1958) 

De maneira geral, os autores das pesquisas selecionados nessa categoria reconhecem 

que a proposta que originou a investigação deles foi elaborada para tentar romper com o 

modelo canônico de Estágio, em geral, dividido nas etapas de observação, semirregência e 

regência. Porém, não negam o entendimento historicamente apresentado para a formação de 

professores que ensinam Matemática, quando a atenção concentra-se na dimensão do saber 

especificadamente matemático em detrimento dos saberes pedagógicos e\ou metodológicos. 

Nesse sentido, mostram que os estagiários refletiram sobre a ideia, ainda muito defendida por 

educadores, de que o domínio do conteúdo específico da disciplina lecionada basta à docência 

em Matemática. Ou, de outro modo, que o domínio do conteúdo por si só permite enfrentar 
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positivamente as previstas e imprevistas situações do cotidiano de sala de aula, relegando 

outros conhecimentos e a interconexão entre eles. Entretanto, o ensino e a aprendizagem de 

conteúdos matemáticos dependem da unidade dos conhecimentos disciplinares e pedagógicos. 

Com esse entendimento não podemos perder de vista que o ensino é uma construção social, 

produzida em determinado momento histórico. Logo, os professores em formação devem 

dialogar com todas as vozes e constituir um espaço de aprendizagem da docência que seja 

fecundo para que os sujeitos tenham condições de criar, recriar e produzir novos 

conhecimentos e não apenas ocupar o lugar de meros repetidores de determinado saber. 

Tomando por base a pesquisa de Jaramillo Quiceno (2003), em que  os professores em 

formação elaboravam diários reflexivos,  apesar de o fazerem individualmente, eles eram 

instigados pelo formador a lê-los perante a turma e, em se considerando alguns episódios 

registrados, dar início às discussões. A pesquisadora ressalta que a prática reflexiva realizada 

ajudou os professores em formação a problematizarem o processo de ensino dos conteúdos 

matemáticos, no intuito de observar o quê e como se ensina para serem capazes de reelaborar, 

quando necessário, o modo de ensinar e aprender Matemática. Porém, nesse encaminhamento 

parece ter faltado à pesquisadora uma análise crítica da organização do ensino de Matemática, 

cuja orientação inicial se assentava na percepção clássico-tradicional de aprendizagem. Esta 

leva à formação do pensamento baseado unicamente no ensaio-prova, além de ser 

demasiadamente descritivo e classificatório, não se transformando em instrumento para 

trabalhar com a heterogeneidade de acontecimentos e ocorrências que advêm da realidade de 

sala de aula.  

O Estágio Supervisionado em Matemática que priorizamos neste estudo não se baseia 

nesse tipo de método (transmissivo de conteúdos matemáticos prontos e acabados), mas sim 

em um estágio fundamentado na forma de organização do ensino que se constitui em unidade 

e possibilite aprendizagem para os futuros professores e seus alunos. Desejamos um estágio 

que seja compreendido como  

 

Um campo de conhecimentos que envolve estudos, análise, problematização, 

reflexão e proposição de soluções para o ensinar e o aprender e compreende a 

reflexão sobre as práticas pedagógicas, o trabalho docente e as práticas 

institucionais, situados em contextos sociais, históricos e culturais (PIMENTA, 

2012, p. 10). 

 

 Para tanto, realçamos a pressuposição primeira de que a atividade fundamental do 

professor seja a organização do ensino que se comporá no próprio ensino. Essa organização é 
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apreendida, de acordo com Moura et.al. (2010), como fixação de ações, seleção de 

instrumentos, ponderação sobre o processo de ensino e aprendizagem, de modo que todos 

esses elementos se instituam em atividades humanas. A respeito da necessária 

interdependência desses elementos, cabe admitir que não os encontramos nas pesquisas aqui 

analisadas. 

Consideramos que o desafio dos cursos de formação de professores de Matemática 

para formar professores críticos-reflexivos continua, pois a análise das pesquisas demonstra 

que isto ainda não foi alcançado. Alertamos para o fato de que os futuros professores sejam 

estimulados a refletir sobre a constituição de sua atividade pedagógica em sua totalidade. Ao 

preconizar essa necessidade, admitimos o pressuposto de que só há totalidade por haver 

contradição, já que primeira estabelece um processo que salienta a procura por juízos a 

respeito de determinada comprovação. Nesta busca incessante por processos formativos de 

professores de Matemática que se embasem em práticas reflexivas a partir da visão da 

atividade pedagógica como totalidade, as pesquisas aqui sopesadas, a nosso ver, deixaram de 

valorar a dimensão social e histórica. Destarte, a realidade formativa de professores de 

Matemática  

 

Somente pode ser conhecida na sua totalidade concreta quando se conhece a mesma 

na dimensão social e histórica, compreendendo a unidade dialética, onde os 

contrários coexistem e se complementam, [...] onde o homem é reconhecido como 

sujeito da sua própria  práxis (CURY, 1985, p.38).  

 

Se ignorarmos esse movimento realizado pela totalidade, nos subjugamos a 

desconhecer a relação do homem com a história que o constitui como sujeito histórico para, 

automaticamente, torná-lo algo abstrato. Não devemos, porém, cair na tentação de arriscar 

uma explicação definitiva acerca do processo de aprendizagem da docência em Matemática, 

seja qual for a categoria que se encontre. Afinal esta não pode ter um fim em si mesma; além 

de ser por demais complexa, é por meio do mecanismo da totalidade que as relações e os 

contextos sociais agem.  

Todas as pesquisas incluídas nesta categoria têm nos mostrado a importância da 

reflexão sobre as práticas escolares na formação inicial de professores de Matemática, de 

modo que o futuro professor compreenda a complexidade da sua atividade pedagógica. Nesse 

sentido, os Estágios Supervisionados em Matemática podem favorecer ao licenciando o 

desenvolvimento de uma postura reflexiva, o que demanda um trabalho sistemático de 

reflexão e investigação das práticas cotidianas escolares.  
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Os estágios supervisionados, quando desenvolvidos sob a mediação da reflexão e da 

investigação sobre a prática, são fortemente contributivos para o desenvolvimento 

dos futuros professores, pois desenvolvem uma postura questionadora, reflexiva-

problematizadora e investigativa sobre a própria prática docente (FIORENTINI, 

2008, p. 49).  

 

De acordo com as pesquisas aqui selecionadas, a reflexão sobre a própria prática 

também serviu para que os docentes em formação analisassem suas atuações e os reflexos 

dessas ações na aprendizagem dos alunos em sala de aula. Jaramillo Quiceno (2003),  

Magalhães (2010) e Rodrigues (2012) observaram que os professores em formação 

relacionaram o desempenho dos alunos com o desenvolvimento de suas atividades 

pedagógicas. Neste caso, é possível inferir que a reflexão sobre a própria prática transcendeu 

a ação „individualizada‟ do sujeito, pois o processo reflexivo o conduziu às outras práticas 

que também envolvem os sujeitos nesse contexto.  

Calcados em uma proposta do Ensino Prático Reflexivo de Schön, as pesquisas aqui 

discutidas buscaram romper com o modelo tradicional, consolidado pela forma de 

observação, semirregência e regência, de modo que o estagiário pudesse aprender com sua 

própria prática. Portanto, investigaram os conhecimentos mobilizados pelos professores de 

Matemática em formação para confrontarem os desafios de sua experiência prática em sala de 

aula. Isto é, como aprendem a prática em uma situação real de ensino que envolve o professor 

e os alunos mediados por um diálogo reflexivo.  

Castro (2002) parte da hipótese de que os conhecimentos docentes adquiridos durante 

a fase de escolarização e a fase inicial de formação docente dos licenciandos seriam 

problematizados e ressignificados mediante um processo reflexivo e investigativo na\da 

prática escolar. Por isso foi motivada a focar o processo experiencial de formação do futuro 

professor de Matemática e sua inserção no trabalho escolar. A autora subsidiou-se de 

narrativas durante o processo de formação dos professores de Matemática. Para tal, recorreu 

ao seu diário de campo de pesquisadora, dos diários de campo dos estagiários e do material 

produzido pelos licenciandos durante o desenvolvimento da disciplina de Estágio.  

Esses instrumentos de coleta de dados serviram não somente como fim em si mesmos, 

mas como meio para que os próprios estagiários  evidenciassem mudanças, denotando saberes 

relativos à docência, a suas ideias e também a suas práticas. Castro (2002) destaca também 

que as experiências vivenciadas e, posteriormente, transformadas em narrativas escritas e 

relatos para reflexão, foram importantes não só para os professores em formação, mas 

também para as próprias formadoras (professora supervisora de estágio e professora regente 
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da escola-campo). Ainda, segundo a citada autora, a partir dos registros escritos pode-se dar  

novo rumo ao planejamento do Estágio. Essa postura foi favorável à ampliação das 

discussões, além daquelas que tratavam tão somente das dificuldades do processo de 

formação inicial. Com base nas experiências durante a pesquisa de Castro (2002), 

constatamos que escrita, elaboração, leitura e entendimento dos diários de campo se 

constituíram em instrumento reflexivo, tanto por parte do pesquisador quanto do sujeito 

pesquisado (ZABALZA, 1994).  

 Tomando também a prática reflexiva por fundamento teórico-prático para a 

organização de ações durante o Estágio Supervisionado em Matemática, Amaral (2015) 

organizou sua pesquisa com o principal objetivo de compreender e analisar como as 

licenciandas constroem suas práticas em estágio. Ela estudou especificamente as abordagens 

dos conhecimentos matemáticos e como essas estagiárias relacionam suas escolhas com a 

formação inicial. Por meio da investigação em campo, observou e discutiu de forma reflexiva 

as práticas de quatro professoras em formação que,  a partir de entendimentos que possuíam 

acerca de estágio e da Matemática escolar, organizavam as aulas que iriam desenvolver no 

período da regência. 

A referida autora deixa claro que, durante todo o planejamento das atividades de 

estágio, buscou dialogar, bem como explorar, deduzir e descobrir novos conhecimentos com 

cada estagiária a partir da reflexão. Esses conhecimentos referiam-se particularmente àqueles 

que elas poderiam ter sobre os conceitos matemáticos.  Alega ainda que procurou, em vários 

momentos dessas reuniões, problematizar determinadas questões apresentadas pelas 

estagiárias. Embora não lhes oferecesse as respostas prontas e acabadas, estimulava-as a 

refletirem, perceberem e construírem uma resposta. Também era preocupação da 

pesquisadora que as professoras em formação, participantes  da sua investigação, pudessem 

exercer ações, tais como: refletir, analisar e repensar suas práticas, incorporar ações que 

julgarem necessárias com base em aulas desenvolvidas. Por exemplo: reformular, em alguns 

momentos, outras ações e maneiras de tratar determinado conceito matemático que, a 

princípio, seria bem compreendido pelos alunos. As experiências e reflexões vivenciadas 

pelas licenciandas pesquisadas foram observadas constantemente nas reuniões e nas conversas 

com a pesquisadora.  

Durante o andamento da pesquisa de Amaral (2015), Castro (2002) e Rodrigues 

(2012), surgiram desafios e limitações que se constituíram como oportunidades para a 

mobilização de conhecimentos necessários à docência em Matemática, bem como da 
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construção de novos. Isso pôde ser percebido quando as pesquisadoras destacam que as 

estagiárias propuseram, com liberdade, uma metodologia de ensino e depois a modificavam 

no decorrer do seu desenvolvimento. Tudo isso foi relatado durante as reuniões para 

refletirem suas práticas diárias na escola-campo de estágio. Essas reuniões aconteciam tanto 

na escola quanto nas aulas na Universidade, visando a explicitar suas percepções e reflexões 

sobre a aprendizagem da docência em Matemática.   Quanto às relações estabelecidas com os 

aspectos formativos da docência em Matemática, os professores em formação participantes 

das pesquisas das três autoras citadas indicaram a influência das reflexões nas reuniões. 

Enfatizaram que os licenciandos  sustentaram suas ações nos muitos momentos de reflexão 

que realizaram sobre o estágio que estavam desenvolvendo.  As autoras salientaram que os 

sujeitos em formação foram capazes de construir novos conhecimentos, ressignificar outros, 

elaborar e reelaborar seus modos de pensar em relação ao ensino e à aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos.  

 

Síntese da Categoria Prática Reflexiva 

 

De acordo com essa categoria o desenvolvimento de ações no estágio supervisionado 

deve visar à formação do professor investigativo e reflexivo. Tal categoria é aqui entendida 

como aquela em que o professor investiga, reflete e constrói o seu saber. Desta forma o 

professor torna-se capaz de refletir sobre a sua prática e problematizá-la por meio das teorias. 

Nesses termos, o processo de formação ancorado nessa categoria deve criar uma  concepção 

crítico-reflexiva que estimule o pensamento autônomo e a autoformação, com base no 

trabalho permanente de reflexão crítica durante o processo formativo, contribuindo para a 

formação do “professor reflexivo”. Nesses moldes, um processo de formação reflexiva 

possibilita ao docente tomar consciência dos significados que provêm de sua própria prática 

dando-lhe novo sentido, possibilitando a análise da prática cotidiana.  

O professor de Matemática que vivencia uma prática reflexiva em seu período 

formativo, em especial durante o desenvolvimento do estágio supervisionado, tem como 

premissa a possibilidade de  reconstrução permanente de sua atividade  pedagógica. Ele  

melhor acredita que, dessa forma, irá perceber os problemas e refletir sobre saídas para eles, 

inventando e experimentando novas soluções sobre formas em constante (re)construção, 

colocando-se como agente do seu processo de aprendizagem da docência em Matemática. 

Nesse caminho precisa se imbuir das tarefas de falar, ouvir, refletir, tornar a dizer, ouvir um 
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pouco mais, não só os seus alunos, mas também seus pares, sendo capaz de refletir 

permanentemente sobre sua prática e problematizá-la. 

Consideradas as investigações aqui distinguidas,  um professor reflexivo não se limita 

à aplicação de regras, estratégias e metodologias de ensino de conteúdos matemáticos; ele 

precisa ser aberto e flexível para se familiarizar com o conhecimento tácito do aluno, redefinir 

os problemas suscitados, reformular suas estratégias e reconstruir sua ação pedagógica. As 

investigações analisadas nessa categoria suscitam a necessidade de direcionar a formação 

inicial do professor de Matemática para o exercício profissional na Educação Básica. Essa 

empreitada inclui fatores com alto grau de complexidade. Entre eles cabe citar a seleção 

cuidadosa de formadores buscando-se construir um perfil profissional adequado, bem como 

maior atenção ao principal objetivo da Licenciatura em Matemática, qual seja, formar 

professores para atuar na Educação Básica. Espera-se que, com base na Licenciatura, o futuro 

professor possa levar conhecimentos não só da sala de aula para a Universidade, mas também 

da Universidade para a sala de aula.  

Nesse caminho, os trabalhos analisados indicam que a reflexão sobre o cotidiano 

escolar e as vivências pedagógicas, ao incidir em momentos do estágio por meio da 

observação e da sistematização daquilo que se fez, pode colaborar expressivamente para uma 

prática reflexiva sobre a própria atuação em sala de aula. Pode, inclusive, desencadear um 

processo reflexivo investigativo. Assim sendo, o futuro professor consegue transformar o 

ambiente de trabalho em um espaço criador para pesquisar as práticas e os conhecimentos 

necessários à docência.  

No contexto do Estágio Curricular Supervisionado na Licenciatura em Matemática  e 

da prática reflexiva,  vimos que este foi alimentado por discussões e instrumentos que 

ajudaram na compreensão da prática docente. A importância das leituras dos textos e a 

reflexão coletiva entre os pares têm auxiliado os futuros professores de Matemática em seu  

aperfeiçoamento. Logo, o processo reflexivo „pode‟ gerar uma prática investigativa, de modo 

especial quando os professores refletem e consideram as múltiplas dimensões e perspectivas 

da práxis pedagógica.  

Em sintonia com as investigações aqui analisadas, apoiamo-nos em Cochran-Smith & 

Lytle (1999) ao afirmar ser possível compreender que os professores de Matemática em 

formação se desenvolvem na prática enquanto atuam, despertando ou mobilizando os 

conhecimentos a ela necessários. Porém, quando refletem, investigam e sistematizam suas 

aprendizagens da docência, elaboram conhecimentos, compreendendo-os. Nesse viés, 
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aprender a ser professor na prática significa entender que os conhecimentos docentes podem 

ser ressignificados. Ou seja: os saberes da atividade pedagógica são situados em contextos e 

não simplesmente ensinados, mas apreendidos mediante um processo reflexivo sobre o 

trabalho. A seguir, na esteira do movimento de mudanças das tendências para o 

desenvolvimento dos Estágios Supervisionados em Licenciaturas em Matemática teremos a 

segunda categoria que compõe o corpus de análise deste capítulo. 

 

Estratégias metodológicas 

 

Na tentativa de superar o processo de „reflexão‟ instaurado no desenvolvimento das 

ações dos Estágios Supervisionados nas Licenciaturas em Matemática, percebemos, no 

período analisado, a seguinte tendência: estabelecimento  de estratégias metodológicas que 

inter-relacionassem os conhecimentos matemáticos aos metodológicos como proposta 

formativa que se destaca na configuração dos estágios supervisionados das licenciaturas em 

Matemática (já que esse era um elemento que deixou de ser valorizado na tendência anterior, 

como destacamos anteriormente). Nesse caminho tivemos propostas objetivadas, tais como: 

oficinas, cursos, projetos e minicursos planejados no âmbito da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado na Universidade e desenvolvidas na escola-campo de estágio. No 

Quadro 9, entre os 19 trabalhos selecionados, elencamos quantos e quais se enquadram nessa 

categoria. 

 

N

º 

Ano  Autor Niv. IES Titulo do Trabalho 

1 2009 ALMEIDA, 

Rafael Neves. 

Ms UFscar Modelagem matemática nas atividades de estágio: 

saberes revelados por futuros professores. 

 

2 

 

2009 CARNEIRO, 

Magali Gomes da 

Silva 

Ms Unesp/ 

RC  

As possíveis influências das experiências da prática na 

cultura docente dos futuros professores de matemática. 

 

3 

 

2010 CRUZ, Maria 

Aparecida Silva 

Dr UFMS  Uma proposta metodológica para a realização do Estágio 

Supervisionado em um curso de formação inicial de 

professores de Matemática: limites e possibilidades  

 

4 

 

2002 FELICE, José  Ms UFSCa

r  

Aprender a ser professor: uma contribuição da prática do 

ensino de matemática  

 

5 

 

2006 OLIVEIRA, 

Raquel Gomes de 

Dr USP  Estágio supervisionado participativo na licenciatura em 

matemática, uma parceria escola-universidade: respostas 

e questões 

 

6 

 

2007 PASSERINI, 

Gislaine 

Alexandre 

Ms UEL  O estágio supervisionado na formação do professor de 

matemática na ótica de estudantes do curso de 

Matemática da UEL  

 

7 

2004 VOIGT, Jane 

MeryRichter 

Ms UFPR  O estágio curricular supervisionado da licenciatura em 

Matemática em um ambiente informatizado: trabalhando 
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 com o Cabri Géomètre II no ensino fundamental  

Quadro 7: Pesquisas que se encaixam na categoria Estratégias Metodológicas 

Fonte:  Elaborado pela autora. 

 

           Como informado, as referidas propostas foram desenvolvidas por Almeida (2009); 

Carneiro (2009); Cruz (2010); Felice (2002); Oliveira (2006); Passerini (2007) e Voigt 

(2004). O desenvolvimento dessas estratégias metodológicas envolvia diferentes níveis, tanto 

Ensino Fundamental quanto Ensino Médio.  A esse respeito, Mizukami (2006) assim 

esclarece: quando professores em formação desenvolvem estratégias metodológicas que 

interconectam o conhecimento específico matemático com o metodológico em diferentes 

níveis de ensino, eles passam a compreender a importância desses conhecimentos para o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem da Matemática escolar. Quando os 

licenciandos, por sua vez, avaliam e discutem com seus pares as implicações pedagógicas da 

metodologia adotada, eles se habilitam a ser “mais capazes de colocar em ação novas 

práticas” (MIZUKAMI, 2006, p. 219). Nesse viés, essas pesquisas indicaram o 

desenvolvimento de estratégias metodológicas para o ensino de conteúdos matemáticos de 

forma que os professores em formação tivessem condições objetivas, por exemplo: quando 

estivessem em suas salas de aula, nos períodos da regência, pudessem desenvolver ações 

práticas subsidiadas nas citadas estratégias metodológicas. 

De acordo com as DCN/Mat (BRASIL, 2003), a expectativa para a aprendizagem da 

docência em Matemática pressupõe o desenvolvimento de um conjunto de competências 

durante a formação inicial. Essas competências deveriam corroborar na escolha de conteúdos 

orientados por um currículo que atenda à complexidade dessa formação. A nosso ver, isso 

significa ter uma organização do ensino que propicie tempos e espaços para orientações 

inerentes ao desenvolvimento dos aspectos constituintes da atividade pedagógica do professor 

de Matemática.  

Nesse contexto, as DCN/Mat (BRASIL, 2003) assim enfatizam: que o professor de 

Matemática em formação seja capaz de elaborar propostas de ensino-aprendizagem de 

Matemática para a Educação Básica dentro de estratégias de ensino que favoreçam a 

criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento teórico-matemático dos alunos. 

Espera-se também que isto se realize na forma de projetos, minicursos, cursos ou oficinas 

dentro da escola, exigindo atuações diferenciadas dos sujeitos envolvidos, dando outro 

significado às práticas de ensino de Matemática desenvolvidas até então. Estas estratégias 
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metodológicas foram materializadas nas pesquisas de Almeida (2009); Carneiro (2009); Cruz 

(2010); Felice (2002); Oliveira (2006); Passerini (2007) e Voigt (2004). 

Os citados autores, além de considerarem o Estágio Curricular Supervisionado na 

Licenciatura em Matemática como espaço-tempo para a aprendizagem da docência, levaram 

em conta o contexto como favorável ao desenvolvimento de estratégias metodológicas para o 

ensino e a aprendizagem de conceitos matemáticos. Partiram do pressuposto de que uma 

estrutura de estágio na forma de minicursos, cursos, oficinas ou projetos de ensino pode 

contribuir para que o professor de Matemática em formação experiencie múltiplas formas de 

organização de atividades de ensino. Estas, posteriormente, poderão ser utilizadas em sala de 

aula. Entretanto, não podemos nos esquecer de que esse modelo de estágio requer 

proposições, diálogo e negociações de significados entre os pares (estagiários) e aquele que os 

instrui (professor supervisor do estágio e professor regente da escola-campo).  

A elaboração de oficina, curso, projeto ou minicurso depende inicialmente da escolha 

de conteúdos matemáticos a serem desenvolvidos  na escola-campo de estágio. No caso das 

pesquisas que se enquadram nessa categoria, em sua grande maioria, o tema surgiu do 

interesse dos estagiários por determinados conteúdos (ALMEIDA, 2009; CARNEIRO, 2009; 

CRUZ, 2010; FELICE, 2002 e VOIGT, 2004). Em Oliveira (2006) os estagiários receberam 

indicações de professores da escola-campo de estágio, dadas as dificuldades dos alunos. Já em 

Passerini (2007), os estagiários receberam sugestões do formador e do professor regente da 

escola.  

Em todas as pesquisas, independentemente de a escolha do tema ser feita pelos 

licenciandos ou não, eles tiveram o compromisso de buscar subsídios (teóricos e 

metodológicos) para o desenvolvimento de suas propostas. Em todos os casos, os conteúdos 

escolhidos deveriam fazer conexão com os assuntos teóricos discutidos durante a Licenciatura 

e a realidade escolar que iriam ou estavam vivenciando acerca do ensino de conteúdos 

matemáticos. 

Felice (2002) e Oliveira (2006), ao abordarem a modalidade de estágio na forma de 

minicurso, constataram que a negociação entre os pares tornou-se indispensável, 

possibilitando uma organização flexível no planejamento e  no desenvolvimento das ações na 

escola. Os autores realçam que as estratégias metodológicas foram importantes para a 

mudança do processo de aprendizagem dos conteúdos matemáticos ensinados. Nesse contexto 

de mudança causado pelo desenvolvimento dessas propostas metodológicas durante o Estágio 

Supervisionado, pode ocorrer a maximização do processo de formação docente. 
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Primeiramente esta supre uma necessidade prática (realizar o estágio obrigatório) e depois a 

necessidade de se apropriar de elementos teórico-práticos que o constituam professor de 

Matemática após o término do estágio. 

Voigt (2004) investigou simultaneamente as dificuldades e facilidades de dois 

licenciandos da Licenciatura em Matemática ao planejarem e realizarem aulas para Ensino 

Fundamental na forma de oficinas. Além disso, também investigou as suas próprias  

facilidades e problemas em planejar e realizar aulas no formato de oficinas para esses 

licenciandos com o software Cabri-Géomètre II. A autora considerou que o uso de oficinas 

como proposta metodológica para o desenvolvimento do estágio colocou o conhecimento 

metodológico no mesmo patamar do conhecimento específico dos conteúdos matemáticos. 

Ela teve como propósito que os estagiários adotassem nova postura durante a condução das 

oficinas, rompendo com o tradicional ensino de Matemática. Sobre essa discussão, Libâneo 

(2014) diz que boa parte dos professores formadores ignora o fato de o conhecimento docente 

a ser ensinado nas instituições formadoras compor-se, ao menos, de dois requisitos: domínio 

do conteúdo específico e domínio de saberes e habilidades para ensinar esse conteúdo. 

Voigt (2004), Passerini (2007), Felice (2002) e Oliveira (2006) destacaram que o 

professor de Matemática em formação inicial, na maioria das vezes, preocupa-se 

demasiadamente em dominar o conteúdo específico da Matemática, bem como ter disciplina 

na classe, deixando de valorizar o conhecimento metodológico desses conteúdos. Ou seja: 

acaba por crer na desgastada premissa de que, para ser um bom professor de Matemática, 

basta dominar o conteúdo e manter a sala disposta e em silêncio. Reduz, então, um processo 

complexo como é o ensino de conteúdos matemáticos a uma crença que não é representativa 

da realidade. Para Libâneo (2014) “a desarticulação entre o conhecimento disciplinar e o 

conhecimento pedagógico tem sido um dos problemas mais frequentes na organização dos 

currículos para a formação inicial de professores” (p. 18). Na concepção tradicional de ensino 

de Matemática, o professor é visto como alguém que transmite conhecimentos 

especificadamente matemáticos com base na lógica formal dessa disciplina. Nesses termos, 

torna-se comum a afirmação de que, para ensinar Matemática, basta dominar o seu conteúdo. 

“O conhecimento pedagógico é entendido, neste caso, meramente como repertório de técnicas 

de ensino” (LIBÂNEO, 2014, p. 20). 

A opção metodológica de organização do estágio com aulas organizadas em projetos 

que abordassem a resolução de problemas foi também discutida em Passserini (2007). No 

entanto, a pesquisa expõe as dificuldades encontradas nesse modelo: os estagiários não viam 
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na resolução de problemas um caminho para conduzir os alunos à construção do 

conhecimento matemático por eles mesmos. Na maioria das vezes, acabavam respondendo as 

situações-problema que eram para ser desenvolvidas pelos alunos. Os estagiários 

apresentaram dificuldades em utilizar as respostas dadas pelos discentes nas discussões das 

atividades.  A autora pôde constatar que somente sabiam resolver as situações-problema 

propostas de uma única maneira, isto é, como haviam planejado anteriormente, abandonando 

ideias e caminhos de resolução propostos pelos alunos. 

Sob o olhar de Zabala (1994, p.39), 

 

O  planejamento das atividades desenvolvidas em sala de aula é necessário para se 

evitar a improvisação. “[...] a própria dinâmica da aula e a complexidade dos 

processos de ensino e aprendizagem exigem que o professor disponha previamente 

de um leque amplo de possibilidades que o ajudem a resolver os diferentes 

problemas que a realidade educativa coloca a ele.  

 

 Retomando Passerini (2007), temos que os professores em formação não 

demonstraram apropriação nem da teoria, nem da prática para lidarem com situações adversas 

com as quais se defrontaram no desenvolvimento dos projetos envolvendo resolução de 

problemas. O planejamento, a nosso ver, funcionou no caso dessa pesquisa como „camisa de 

força‟, isto é,  fechado em si próprio, prendendo-os no que tinham previsto anteriormente nas 

aulas de estágio. Tais condutas em nossa opinião devem estar relacionadas e influenciadas 

pelo entendimento que os futuros professores tinham acerca desse imprescindível elemento 

constituinte da atividade pedagógica: o planejamento.  

Como afirma Rays, “a questão primordial que hoje se coloca para a metodologia do 

ensino é a da superação do apriorismo e do dogmatismo metódico reinante na prática 

educativa” (1991, p.88). Logo, antes de receitas prontas acerca do fazer para que os alunos se 

apropriem dos conteúdos matemáticos, como aquelas presentes nos manuais de planejamento, 

é imprescindível perceber como a estratégia metodológica, enquanto recurso relacional entre 

professor e aluno, pode favorecer a aprendizagem do sujeito através de um planejamento 

baseado nas necessidades do  movimento processual  constante de idas e vindas, jamais linear 

e estanque. 

 

O planejamento é componente de um processo constante por meio do qual sua 

elaboração, desenvolvimento e reelaboração perante a mediação intencional do 

professor estão profundamente ligados. Assim, rememoramos uma ação 

concretizada, preparamos nova ação num processo sucessivo e sem cortes. No caso 

do planejamento de atividades de ensino, uma previsão bem feita das etapas do que 

será realizado pode melhorar a aprendizagem dos alunos e aprimorar a prática 
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pedagógica do professor. Ao nos referir a essas etapas, isto é feito para que se tenha 

melhor compreensão didática do processo, pois é imprescindível que se veja o 

planejamento como forma de organização do ensino do professor, um movimento 

dialético, processual, de influência mútua, não composto de linearidade. Logo, é um 

processo que possibilita a formação de novos conceitos e novas habilidades, 

contribuindo para o desenvolvimento do futuro professor (SILVA, 2014, p. 86). 

 

Esse entendimento pode indicar novas pistas para o esclarecimento de questões 

importantes referentes ao papel do planejamento no desenvolvimento da atividade 

pedagógica. Em última instância, o problema coloca-se como crucial para o professor 

contemporâneo, desde que o planejamento, como meio, deixou de ser caminho para se chegar 

a um fim. Nessa perspectiva, há a possibilidade de refletir se o processo de ensino-

aprendizagem da Matemática que ocorre na escola faz com que o aluno construa conceitos 

matemáticos a partir de sua interação com os objetos teóricos ou práticos e das suas relações 

com os outros sujeitos envolvidos nesse processo. Por isso, a questão da proposta 

metodológica abordada nos trabalhos que se enquadram nessa categoria transforma-se em 

ponto essencial para o entendimento da aprendizagem da docência em Matemática. Ela 

determina significativamente a relação professor-aluno-conhecimento e o sentido atribuído ao 

conteúdo estudado pelo aluno.  

Entretanto, mesmo que as práticas de Estágio Curricular Supervisionado na 

Licenciatura em Matemática, sob a forma de oficinas, cursos, projetos e minicursos se 

mostrem positivas à aprendizagem da docência do futuro professor de Matemática, há que se 

considerar os desafios. Entre esses desafios está a dificuldade de interconectar os 

conhecimentos específicos da Matemática com os conhecimentos metodológicos e o 

conhecimento dos alunos.  

 Considerando-se  os pesquisadores consultados, as opções metodológicas para 

desenvolver o estágio são baseadas em interações entre os sujeitos. Nesse contexto, os 

professores em formação que conduzem as atividades de ensino estão subordinados a 

imprevistos, precisando se arriscar. Almeida (2009) e Felice (2002) mostraram que o 

surgimento dessas incertezas pode ajudar no processo de aprendizagem da docência, tendo em 

vista o enfrentamento, pelos estagiários, dos desafios que vivenciarão quando realmente 

forem professores.  

Carneiro (2009) acompanhou o desenvolvimento de oficinas que faziam parte da 

disciplina de Estágio supervisionado de uma licenciatura em Matemática da IES em que 

realizou sua pesquisa. Preocupou-se em compreender, durante o desenvolvimento das 

oficinas, como os estagiários ajudavam alunos com dificuldades em aprendizagem de 
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conteúdos matemáticos, prioritariamente alunos que estivessem no último ano do Ensino 

Fundamental (9ª) e do Ensino Médio (3ª). Esses alunos eram escolhidos pelos professores 

regentes das salas, respectivamente. Posteriormente, eram formados grupos de dez alunos 

para serem acompanhados pelos estagiários em oficinas que envolviam conceitos 

matemáticos de geometria e álgebra.  

Para a pesquisadora, as oficinas provocaram mudanças tanto no ambiente universitário 

quanto no escolar. No contexto da Universidade, as oficinas favoreceram a integração com a 

prática do futuro professor. Já no âmbito escolar, a relação fez com que, na escola-campo de 

estágio, se notasse que os conhecimentos teoricamente aprendidos  na Licenciatura em 

Matemática poderiam de alguma forma mitigar as mazelas da aprendizagem da Matemática 

escolar. Essas experiências de realizar as oficinas dentro do próprio estágio envolveram a 

pesquisadora a ponto de ela reconhecer que tais abordagens para o desenvolvimento do 

estágio podem ressignificar o entendimento desse lócus privilegiado de desenvolvimento da 

aprendizagem da docência. 

No que diz respeito à proposta de Almeida (2009), esta foi embasada em um projeto 

de modelagem matemática. O autor afirma que o uso dessa estratégia metodológica é 

favorável à inovação, rompendo com uma metodologia tradicional de ensino da Matemática 

escolar. Isto implica planejamento e organização e viabiliza um espaço investigativo para o 

ensino e a aprendizagem de conteúdos matemáticos, bem como para a aprendizagem da 

docência. Assim como a estratégia metodológica favoreceu a aprendizagem da docência do 

estagiário, o citado pesquisador reconheceu a importância dessa opção metodológica para a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Para ele, o projeto de estágio desenvolvido  

proporcionou romper com o ensino tradicional da Matemática escolar, por serem atividades 

que permitiram a heterogeneidade de respostas. Para alguns estagiários participantes da 

pesquisa de Almeida (2009), elaborar um planejamento com atividades de ensino organizadas 

na forma de projeto significou pensar de modo diferenciado. Eles reconheceram ser essa 

modalidade diferente de outras que tinham vivenciado até aquele momento na licenciatura em 

Matemática da qual faziam parte. 

Quanto à proposta de Cruz (2010), embora estivesse focada nas ações de observação, 

semirregência e regência, a pesquisadora adotou a abordagem de construção de oficinas 

durante essas etapas. Ela utilizou o período de observação para que dele nascesse a escolha 

dos conteúdos matemáticos a serem abordados nessas oficinas. O período de semirregência 

foi usado para o planejamento das atividades que fariam parte dessas oficinas,  já o período da 
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regência foi fundamental para o desenvolvimento delas. Nessas três etapas foi mantida a 

proximidade  entre os estagiários e o professor regente das turmas de estágio. Para a 

pesquisadora havia a necessidade premente de que os professores em formação fossem 

orientados por um profissional experiente acerca da inserção deles na docência e que os 

ajudasse a compreender os acontecimentos vividos. Nessa experiência, destacaram-se as 

mudanças dos estagiários no aprimoramento, bem como na realização das oficinas 

subsequentes. 

 

Síntese  da Categoria Estratégias Metodológicas  

 

A proposta de um estágio supervisionado de professores de Matemática organizado na 

forma de cursos, projetos, oficinas e minicursos destacada nas pesquisas aqui compreendidas 

esteve todo o tempo, ao nosso ver, fundada na seguinte necessidade:  mudança do professor 

em formação quanto a sua maneira de ensinar e sua concepção acerca de aprendizagem da 

Matemática escolar. 

Nessa categoria em questão foi valorada, durante todo o processo formativo, a relação 

teoria e prática. Os resultados apontam para a necessidade de se oportunizar a aproximação 

dessa relação durante o desenvolvimento do estágio supervisionado. Os autores de tais 

pesquisas acreditam ser preciso vivenciar a relação entre teoria e prática no processo de 

formação do licenciando e que isto possa se materializar durante o desenvolvimento do 

estágio supervisionado. Em nosso entendimento, esse deve ser um dos motivos do surgimento  

dessa categoria em nosso corpus de análise em 2002 com a pesquisa de Felice,  mantendo-se 

em destaque até 2010 com a pesquisa de Cruz. A partir de Felice (2002), a categoria 

„estratégias metodológicas‟ com ênfase na temática „teoria e prática‟ ganha maior destaque. 

Diversas considerações dos trabalhos até Cruz (2010)  também vêm trazendo indicações de 

que  a formação inicial de professores de Matemática (com realce para o período do estágio 

supervisionado) precisa de modificações. A sugestão em destaque seria, pois, a organização 

desse estágio no formato de projetos, oficinas, cursos e minicursos que priorizem a díade 

teoria-prática. 

No tocante às dificuldades vivenciadas para o desenvolvimento do estágio 

supervisionado no formato de estratégias metodológicas, concluímos  que, na formação, a 

busca por  espaços para a realização dessas estratégias não é tranquila, principalmente, por ser 

uma proposta que não pode ser desenvolvida de forma pronta e acabada. Ou seja: elas não 
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podem colocar-se no contexto formativo com os problemas já balizados. Ao contrário, as 

questões devem ser levantadas pelo próprio grupo envolvido com a formação. 

Nessas circunstâncias, o professor de Matemática formado de acordo com as 

premissas dessa categoria é visto como docente que se movimenta num cenário amplo e 

complexo de relações de diferentes ordens. Somente assim ele poderá vivenciar práticas 

distintas das tradicionais e  avaliar sua importância sobre o seu fazer pedagógico. Esse 

professor deve ser capaz de identificar as dúvidas e os mais variados ritmos de aula de 

Matemática, agindo como um problematizador que sabe o momento certo da 

institucionalização do conhecimento matemático. 

Espera-se de um docente que vivencie essas propostas em sua formação inicial que ele 

construa e utilize corretamente materiais de orientação didático-pedagógico (sabendo que é 

sua a responsabilidade da seleção do material para a estruturação das aulas).  Esperamos 

também que permita a discussão de metodologias diferenciadas que orientem sua atividade 

pedagógica no planejamento das rotinas da realidade escolar. Durante o desenvolvimento 

dessas estratégias metodológicas, almeja-se, inclusive, que o professor em formação 

compreenda os conteúdos  matemáticos  ensinados a partir de diferentes posturas, com a 

intenção de associá-los à realidade circundante por intermédio de exemplos reais. Assim 

poderá encontrar soluções para seus problemas, por meio de construções e comparações com 

novas estratégias metodológicas.  

Acreditamos que um professor que tenha vivenciado em sua formação inicial um 

estágio supervisionado organizado nos moldes de estratégias metodológicas seja capaz de 

ações, tais como: definir problemas, gerenciar variados ambientes de aprendizagem da 

Matemática escolar, desafiando o aluno, sem deixar de auxiliá-lo em suas dificuldades de 

aprendizagem, sem abandonar o entendimento de sua posição de detentor de um saber tido, 

até então, como „superior‟ aos saberes cotidianos dos alunos. Nessa perspectiva, esse 

professor deve tentar reverter essa visão, por meio de uma atitude dialógica proporcionada 

pela forma como vivenciou seu processo formativo. 

Outro fato revelado por nossa metanálise foi o de que essas intervenções 

metodológicas (cursos, minicursos, projetos, oficinas) foram realizadas isoladamente, de 

forma pontual em algumas instituições formadoras. Então coube-nos pensar em como isto 

poderia ser discutido em âmbito nacional para que  essas conclusões possam  ser avaliadas e, 

se validadas, se transformarem em ações formativas. Nas pesquisas referentes a essa 

categoria, observamos a discussão sobre o „fazer matemático e o fazer pedagógico‟  de 
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professores durante o desenvolvimento dos cursos, minicursos, oficinas e projetos.  Nessa 

discussão foi abordada a necessidade de que esse  professor de Matemática em formação 

vivencie práticas distintas das tradicionais (o que é ressaltado em várias pesquisas na forma de 

críticas à aula expositiva), para poder avaliar a importância dessas e decidir sobre o seu fazer 

pedagógico. 

As pesquisas aqui selecionadas também destacaram que esse modelo de „estratégias 

metodológicas‟ que, por se objetivarem não somente na Universidade,  mas também nas 

escolas que abrigam os estágios supervisionados (as denominadas escolas-campo de estágio), 

puderam propiciar a produção de diferentes relações (formador-formado, formador-formando, 

formador-aluno, formando-aluno). Essas relações devem ser consideradas imprescindíveis no 

processo formativo do sujeito, uma vez que a aprendizagem propiciada em cada uma dessas 

realidades, possui características diferentes. 

De uma maneira geral, como justificativa para o uso de  estratégias metodológicas 

durante a estruturação do estágio supervisionado, encontramos nesses trabalhos questões 

como a necessidade de se repensar a formação do professor de Matemática em conexão com 

as demandas de conhecimento da prática escolar. As pesquisas salientaram que a formação 

precisa ser repensada por meio de novos contextos formativos que relacionem a prática na 

escola e a prática vivenciada na Universidade durante a formação inicial. Os autores das 

investigações aqui selecionadas acreditam que, nessa estrutura de organização proposta, a 

aproximação seja vivenciada (prática docente escolar e prática formativa do professor de 

Matemática). Nesse viés, essa categoria pode também contribuir para o desenvolvimento da 

formação inicial do professor de Matemática ao permitir o estabelecimento de conexões entre 

conhecimentos adquiridos na Universidade e os conhecimentos cotidianos da escola, 

possibilitando o trabalho com conceitos e suas respectivas estruturas. 

Sobre o olhar das investigações analisadas nessa categoria, essa perspectiva pode 

contribuir para engendrar mudança de atitudes que conduza à nova cultura formativa para 

professores de Matemática, na qual a formação não seja um sofisticado pacote de ofertas 

gerais, mas esteja centrada nas necessidades dos professores em formação e das  escolas-

campo de estágio. Essas propostas podem mudar a forma como os professores de Matemática 

abordam os conteúdos matemáticos indicando e implementando nova postura desse professor 

frente aos processos de ensino e aprendizagem.  

Quanto à metanálise dos trabalhos que constituem essa categoria, percebemos que há 

crescente preocupação com a formação do professor, contudo, a prescrição tem sido o „tom‟ 
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desses processos investigativos materializados pelos pesquisadores analisados. Tais 

prescrições vêm embasadas em premissas, como: criar inovações, experimentando, 

inventando novas situações para se adaptar às necessidades das realidades formativas do 

professor de Matemática; sair em busca de construções e comparações com novas estratégias 

que ajudem o professor  a encontrar soluções para seus problemas em sala de aula. 

Outro fator  que emerge da análise desses trabalhos pode ser assim delineado: ênfase 

dada à integração do que se desenvolve durante a formação inicial com o que se realiza na 

realidade escolar, destacada principalmente pela necessidade de realização de práticas, com o 

desenvolvimento e/ou participação em projetos, cursos, oficinas ou minicursos. Estes devem 

ter  por objetivo constituir-se de um ambiente em que se reflitam os pressupostos do ensino e 

da aprendizagem da matemática escolar, como também as tendências formativas do professor 

de Matemática. A seguir, no movimento de  mudanças das tendências para o desenvolvimento 

dos Estágios Supervisionados em Licenciaturas em Matemática teremos a terceira categoria 

que compõem o corpus de análise deste capítulo.  

  

Compartilhamento das ações  

 

As pesquisas que fazem parte desse modelo continuam demonstrando as ações das 

Licenciaturas em Matemática para se adaptarem às novas diretrizes curriculares e sociais. 

Nesse movimento, temos também a valorização do Estágio Supervisionado como espaço 

formativo organizado segundo os preceitos do compartilhamento. Essa categoria carrega 

características das outras duas que a antecederam, entretanto, a ênfase desse padrão formativo 

„a ideia de compartilhamento‟ não foi evidenciada com tanta eloquência nas duas categorias 

anteriores. Apresentamos no Quadro 8, a seguir, entre os 19 trabalhos selecionados quantos e 

quais se enquadram nesse modelo. 

 

N

º 

Ano  Autor Niv. IES Título do Trabalho 

1 2012 ANDRADE, Jose 

Antônio 

Dr UFSCar O estágio na licenciatura em matemática: um espaço 

de formação compartilhado de professores 

2 2015 KRAUSE, Ester 

Vellar 

Ms UFPelotas O Estágio Curricular Supervisionado na Licenciatura 

de Matemática: um estudo sobre a formação de 

futuros professores 

3 2008 LIMA,José 

Ivanildo de. 

Ms UFPA Estágio Curricular Supervisionado na licenciatura em 

matemática: possibilidades de colaboração.  

 

4 2004 LOPES, Anemari 

RoeslerVieira 

Dr. FEUSP A aprendizagem docente no estágio compartilhado 
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5 2012 PROENÇA, 

Marcelo Carlos 

de. 

Dr Unesp\Bau

ru 

A resolução de problemas na Licenciatura em 

Matemática: análise de um processo de formação no 

contexto do Estágio Curricular Supervisionado 

6 2011 RIBEIRO, Flávia 

Dias 

Dr USP A aprendizagem da docência na prática de ensino e 

no estágio: contribuições da teoria da atividade 

Quadro 8: Pesquisas que se encaixam na categoria Compartilhamento 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As propostas aqui discutidas sustentam-se em uma organização compartilhada da 

aprendizagem da docência no Estágio Supervisionado em Matemática, elaboradas pelos 

seguintes autores: Andrade (2012);  Krause (2015); Lima (2008); Lopes (2004); Proença 

(2012) e Ribeiro (2011). O desenvolvimento dessas propostas envolvia diferentes níveis, tanto 

no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. 

Para admitir a existência de práticas compartilhadas no contexto educacional, 

tomamos por base a premissa de que a educação é obra do coletivo dos educadores. Marques 

e Diniz Pereira (2002) afirmam que, fora desse contexto, não existe o educador como sujeito 

singular. Apenas na universalidade construída em processo permanente de debates relativos às 

questões prático-teóricas da educação esse sujeito tem condições de existir. Ou seja, o 

singular é tanto mais compreendido quanto mais se tenha apreendido suas mediações 

particulares com a universalidade. Na concepção histórico-social de homem, essa relação 

somente pode ser compreendida como uma relação inerente a outra mais vasta, a qual tenha a 

primeira relação mencionada como sua mediação com o polo designado singular.  

Nesse sentido, os trabalhos aqui analisados visualizaram, no Estágio Curricular 

Supervisionado, campo fértil para o desenvolvimento de um trabalho compartilhado em que o 

singular não existe em si e por si, mas somente em sua relação intrínseca com o universal que 

se faz somente por meio de mediações - o particular. No entanto, o universal somente existe 

quando se concretiza no singular.  

 

A relação entre o indivíduo e o gênero humano sempre se realiza no interior das 

relações sociais concretas e históricas nas quais cada homem se insere. A 

genericidade dos indivíduos não è uma substância exterior a sua sociabilidade. [...] 

Porque, embora a forma concreta de existência da genericidade seja a socialidade, a 

apropriação de uma socialidade concreta do indivíduo não possibilita 

necessariamente a objetivação plena desse homem enquanto ser genérico, isto é, 

pertencente ao gênero humano? (DUARTE, 1993, p. 111). 

 

 Nos trabalhos destacados, mesmo que de forma tímida, notamos que os pesquisadores 

se esforçaram na utilização da genericidade humana para a análise da formação docente, ou 

seja, depreenderam esforços na tentativa de analisar essa formação não meramente como uma 
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relação entre o  indivíduo e a escola. Em similitude com o exposto, os estudos apresentados 

demonstraram alternativas de superação do modelo tradicional de Estágio Curricular 

Supervisionado. Desse modo, promoveram aprendizagem da docência coletivamente 

problematizadora através das experiências vivenciadas pelos sujeitos em ambiente de Estágio 

Supervisionado. Nesse caminho, temos a manifestação do compartilhamento entre as ações 

dos sujeitos participantes da investigação, favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem 

da docência em Matemática, evidenciando que as ações desses sujeitos não são individuais, 

nem isoladas, mas sim, compartilhadas.  

Lopes (2004) realizou sua pesquisa inserida no contexto do Estágio Supervisionado 

que envolvia os cursos de Pedagogia e Matemática. O objetivo principal da pesquisadora foi 

perceber o movimento de formação de futuros professores em um contexto específico, o 

Clube
31

 de Matemática. Nesse espaço os estagiários realizaram parte considerável de seus 

estágios. Para tanto, observou como esses acadêmicos realizavam suas aprendizagens 

docentes ao participarem de um processo de estágio que envolveu o desenvolvimento de 

atividades compartilhadas no planejamento, desenvolvimento e na avaliação do trabalho 

pedagógico.  

Nesse espaço, os estagiários tinham a oportunidade de relacionar os conhecimentos 

apropriados durante a sua formação universitária, além de mobilizar outros conhecimentos 

adquiridos em diferentes experiências. Lopes (2004) destacou que a oportunidade do futuro 

professor  em vivenciar a realidade escolar permite que as atividades nela desenvolvidas 

revelem uma dimensão formativa, não só entre os estagiários, mas de todos os que constituem 

esse espaço de aprendizagem. Esse ambiente escolar é propício ao aprimoramento de distintas 

práticas e, por conseguinte, de aprendizagens compartilhadas.  A autora reforça que tais 

experiências contribuem “para a formação do estagiário como professor por meio de um 

processo coletivo de aprendizagem” (LOPES, 2004, p. 19). 

Nesse caminho, desenvolveu seu estudo com o propósito de problematizar a 

constituição de práticas compartilhadas dentro do Estágio Curricular Supervisionado em 

                                                           
31

 O Clube de Matemática é um projeto de Estágio que envolve licenciandos das licenciaturas em Matemática e 

Pedagogia da Faculdade de Educação da USP-SP sob a coordenação do Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura. 

O objetivo é fazer com que o futuro professor aprenda a organizar o ensino de Matemática segundo os 

pressupostos teóricos da Teoria Histórico Cultural e da Teoria da Atividade. Para isso são previstas as seguintes 

ações: reuniões de planejamento de atividades de ensino alicerçadas nas Atividades Orientadoras de Ensino 

(AOE) para, posteriormente, serem desenvolvidas na Escola de Aplicação da USP. O Clube de Matemática 

possui como um dos seus pilares a ideia de compartilhamento de ações como  elemento primordial para a 

constituição do sujeito como professor. No Clube também são realizados momentos de reflexão e análises, 

relatórios e avaliações. 
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Matemática buscando descrever, fundamentalmente, essas relações. A autora, cumprindo 

simultaneamente as funções de professor formador e de pesquisador, empenhou-se em 

visualizar dentro do Estágio “um coletivo de pessoas dotadas de saberes docentes, num 

processo de formação e desenvolvimento profissional, dialogando sobre o ensino de 

Matemática” (LIMA ,2008, p. 68). Porém, no início do Estágio, a partir dos primeiros 

depoimentos de seus sujeitos, encontrou um quadro bem distante de suas aspirações. Na 

verdade, deparou-se com um contexto que “condicionava o estágio num ambiente de pouca 

interação em função do processo de formação e desenvolvimento da cultura escolar” (LIMA, 

2008, p. 69), onde era notório  um forte distanciamento entre o professor regente e o 

estagiário. 

 

Infelizmente, na maioria das vezes as modalidades de estágios que temos em 

desenvolvimento se preocupam somente em captar os desvios e falhas da escola, dos 

diretores e dos professores, configurando-se como um criticismo vazio, uma vez que 

os estagiários lá iam somente para rotular as escolas e seus profissionais como 

„tradicionais‟ e „autoritários‟, entre outras qualificações (PIMENTA E LIMA, 2004, 

p. 40). 

  

Na compreensão das autoras, essa forma de estágio gera conflitos e situações de 

distanciamento entre a Universidade e a escola que, por vezes, recusou receber estagiários. 

Apesar de esse distanciamento ainda coexistir, entendemos que, em um contexto de 

compartilhamento de ideias e ações seja factível que “o professor-formador orienta e é 

orientado, o professor-regente que, ao formar, também se forma, e que o licenciando que se 

forma, também forma seus formadores” (LIMA, 2008, p. 76). Em um contexto assim 

organizado,  talvez seja possível a constituição de práticas efetivamente compartilhadas.  

Pelas pesquisas aqui destacadas reconhecemos que a ideia de compartilhamento 

assumida foi fundamental para proporcionar momentos ricos de troca de experiência e 

possibilidades de analisar o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Afinal o Estágio 

Supervisionado desenvolvido num universo de compartilhamento de ações está relacionado à 

organização do trabalho pedagógico em sala de aula e no fazer docente.  

Andrade (2012),  Krause (2015), Lima (2008), Lopes (2004), Proença (2012) e Ribeiro 

(2011), ao optarem por uma organização do Estágio Supervisionado assentada na perspectiva 

do compartilhamento de ações, acreditaram que esse compartilhamento em um processo de 

formação de professores de Matemática pode ser substancial à compreensão e à 

democratização do trabalho docente que se realiza na escola. Esta é assim entendida como 

lugar de apropriação e de compartilhamentos de conhecimentos teóricos elaborados 
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historicamente.  Nesse contexto,  é imprescindível a atuação do futuro professor como 

mediador da inserção de outras formas de se orientar e organizar o ensino para que medeie a 

relação dos estudantes com os objetos do conhecimento. 

Em nosso entendimento, as propostas de Estágio que se enquadram nessa categoria 

trouxeram inúmeras contribuições para os sujeitos participantes ao revelarem que o 

compartilhamento os ajudou a refletirem acerca dos aspectos inerentes à profissão docente.  

Essas questões, provavelmente, passariam despercebidas sem o trabalho compartilhado 

realizado nas propostas de Estágio. Em todas as investigações tivemos uma visão acerca do 

Estágio Supervisionado como espaço onde os sujeitos tinham a oportunidade de pensar sobre 

as atividades desenvolvidas, partilhar  experiências,  discutir, analisar e refletir no coletivo.  

Os Estágios Supervisionados, assim estruturados e desenvolvidos, ancoram-se nas 

situações em que os diversos sujeitos trabalham conjuntamente, não em relação hierárquica, 

mas de igualdade, de modo a permitir ajuda mútua para atingirem intencionalmente os 

objetivos que a todos beneficiem. Quando os objetivos são alcançados em contextos de 

compartilhamento de ações, como os aqui vivenciados nas devidas investigações, 

normalmente aparece um misto de confiança mútua, reportando-nos ao que Boavida e Ponte 

(2002) apontam: “A confiança está, naturalmente, associada à disponibilidade para ouvir com 

atenção os outros, à valorização das suas partilhas e contribuições e ao sentimento de 

pertencer ao grupo” (p. 7). A esse respeito, Lima (2008) evidenciou em seu estudo a 

necessidade de superar o desafio do compartilhamento de saberes, experiências e práticas, 

com base nas situações de respeito mútuo, confiança, solidariedade e tolerância.  

Nesse caminho de valoração de ações de compartilhamento entre os sujeitos partícipes 

do Estágio Supervisionado em Matemática, Andrade (2012) também teve como objetivo 

principal analisar as potencialidades de um trabalho compartilhado entre futuros professores e 

professores de Matemática em exercício. O foco dessa investigação era a aprendizagem da 

docência e as relações de compartilhamento estabelecidas entre os sujeitos que participaram 

do Estágio Supervisionado.  

O autor via o compartilhamento como uma “prática potencializadora da aprendizagem 

da docência” (ANDRADE, 2012, p. 125), de forma que no, desenvolvimento dessas ações 

compartilhadas, o potencial de aprendizagem da docência pelos sujeitos envolvidos variou de 

acordo com o grau de envolvimento deles nas próprias atividades da pesquisa. Esse 

pesquisador deixou explícito em suas conclusões que, nem todos os grupos formados pelos 

sujeitos de sua investigação desenvolveram e se apropriaram da ideia de compartilhamento 
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como desejava. Ele entendia que “apenas em metade dos grupos conseguimos caracterizar 

uma atividade partilhada” (ANDRADE, 2012, p. 181). Ressalta que, mesmo nessas 

condições, esse comportamento representa um avanço do ponto de vista da forma pela qual as 

atividades de Estágio Supervisionado em Matemática são pensadas e objetivadas nas IES 

brasileiras.  

Krause (2015) também distingue o compartilhamento de ações pelos sujeitos no 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado em Matemática como necessário ao lidar com as 

questões relativas à formação do professor de Matemática. Acredita que  em um contexto de 

compartilhamento de atividades se possa tratar melhor os novos professores que chegam à 

escola, como também diminuir a postura de insegurança dos estagiários que começam uma 

vida profissional. A autora acentua que, num espaço formativo onde o compartilhamento 

realmente aconteça, as reflexões realizadas pelos sujeitos podem contribuir para outras 

gerações de professores que se reconhecem de forma díspar da que temos posta hoje como o 

ideal para o professor de Matemática. Esse espaço, sob o olhar da autora, não pode ser 

somente da Universidade. A escola-campo de estágio deve fazer parte desse contexto 

formativo, afinal o lugar de trabalho do professor é a escola. Neste sentido ela ocupa, 

necessariamente, papel importante na formação do docente. 

No decorrer da pesquisa, a citada autora questiona: qual seria a responsabilidade do 

curso de Licenciatura em Matemática no que se refere a formar profissionais preparados para 

a docência em Matemática? Nessa problemática, insere a seguinte questão: qual seria a 

relevância do Estágio Curricular Supervisionado para a formação de um professor que dará 

aulas de Matemática? Conexa a essas questões, entre outras investigadas, Krause (2015) 

propõe o desenvolvimento de processos que valorizem a análise das ações compartilhadas 

entre os agentes da escola e a Universidade. 

Ante esse universo de compartilhamento das ações e atividades que deram corpo à 

primeira experiência de Estágio Supervisionado em Matemática por esses estagiários, Krause 

(2015) buscou “novas compreensões sobre como se processam as relações entre Escola 

Básica e Universidade para a constituição da docência na formação inicial” (p. 18). Ela 

elaborou um roteiro de orientação compartilhada para recepção e acompanhamento dos 

acadêmicos, como também um espaço físico que permitisse a objetivação do 

compartilhamento pelos sujeitos envolvidos nas ações do Estágio Supervisionado na escola-

campo de estágio. Esse espaço físico deveria ter as condições objetivas para o 

desenvolvimento de todas as reuniões realizadas entre todos os sujeitos envolvidos: 
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estagiários, professores regentes e professores supervisores de estágio. Nesse lugar os 

professores, em reuniões regulares com os professores da Universidade, poderiam construir  

suporte adequado para receber, orientar e acompanhar os estagiários nas tarefas escolares. 

Proença (2012) teve também como objetivo investigar as dificuldades e os limites de 

futuros professores de Matemática ao realizarem suas regências. Para tanto sugeriu a eles que 

tais regências fossem organizadas em etapas que iam do planejamento ao desenvolvimento, 

sendo que todas essas fases fossem feitas de forma compartilhada entre eles. Para tanto, os 

sujeitos  de pesquisa elaboraram três sequências didáticas ministradas por meio da atividade 

de regência na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado.  

No intuito de romper com situações que supervalorizem  ações individuais,  Proença 

(2012) diz que seria importante um Estágio Supervisionado que evidencie compartilhamento, 

interação, comunicação, diálogos e criação de motivos reais aos licenciandos, visto que o 

estágio pode favorecer experiências concretas de práticas de ensino em muitas outras 

perspectivas. Em consonância com a visão do autor, acrescentamos a ideia de que as práticas 

desenvolvidas no estágio devem permitir aos professores em formação reelaborarem as 

experiências anteriores e presentes, viabilizando o desenvolvimento e a consolidação de um 

modo geral de organização do ensino e da aprendizagem em Matemática. 

Lopes (2009), por sua vez,  adverte sobre a concepção difundida nos estágios 

supervisionados de Matemática de que a teoria teria função distinta da prática, ou seja: a 

teoria é um conjunto independente de ideias e a prática é algo exclusivo dos estágios. Para 

essa autora, os futuros professores precisam ter oportunidades de realizar práticas amparadas 

em compartilhamento teórico-prático constante.  Também como aponta Moura (2003), o 

estágio é uma preparação anterior à prática profissional. Trata-se de direcionar os futuros 

professores ao 

 

[...] domínio de elementos que têm como meta a sua concretização, o que pressupõe: 

uma aprendizagem a partir de práticas compartilhadas com os outros; a compreensão 

do objeto curricular, no sentido de saber lidar com um conhecimento organizado 

para ensinar alguém sobre o conhecimento instituído; a necessidade de 

aprendizagem do sujeito que vai ensinar (MOURA, 2003, p.58). 

 

 Essas práticas compartilhadas, conforme as pesquisas aqui destacadas veem o estágio 

como espaço formativo onde é preciso exercer a intencionalidade e o compartilhamento. Isto 

implica um processo de formação inicial que favoreça aos futuros professores a apropriação 
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de instrumentos teóricos e metodológicos necessários para se compreender a escola em sua 

totalidade. Desse modo,  

O estágio deve ser um ambiente que tenha por objetivo formativo preparar o 

estagiário para a realização de atividades nas escolas, com os professores nas salas 

de aula, bem como para o exercício de análise, avaliação e crítica que possibilite a 

proposição de projetos de intervenção a partir de desafios e dificuldades que a rotina 

do estágio nas escolas revela (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 102). 

 

Sabemos que as observações, semirregência e regências são, na maioria das vezes, 

feitas de forma isolada. Em nosso entendimento isto é resultado da falta de compartilhamento 

de ações entre os sujeitos provenientes de Universidades e escolas-campo de estágio, isto é, o 

produto do desacerto que existe entre leis, projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, 

estrutura e funcionamento das escolas. Nessas atividades, é preciso levar em consideração 

aspectos como planejamento, conteúdo, reelaboração  e avaliação das atividades propostas.  

Por meio das atividades de estágio desenvolvidas pelo viés do compartilhamento de ações, é 

possível propiciar uma formação docente inicial em Matemática em que conhecimentos  

específicos e pedagógicos para ensinar Matemática sejam possíveis de manter sua essencial 

interdependência (LIBÂNEO, 2013, 2014). Atividades de ensino planejadas de forma que 

contenham a necessária interconexão levantada pelo autor também tem que propiciar  aos 

professores em formação o desenvolvimento  do pensamento teórico, fundado na análise e 

síntese da realidade formativa vivenciada.   

Nessa trajetória, sugerimos que as atividades do estágio sejam passíveis de serem 

desenvolvidas a partir dos pressupostos da categoria de compartilhamento de ações e que 

tenham como desígnio a necessidade de organizar o ensino de Matemática para a apropriação 

do processo de criação e desenvolvimento dos conteúdos matemáticos. Afinal, os elementos 

básicos de uma realidade ou objeto não podem ser descobertos por mera causalidade, 

tampouco pelo espontaneísmo, ou seja, têm de ser intencionalmente organizados para tal 

(CEDRO, 2008). A esse respeito, Silva (2014, p. 112) assim se pronuncia: “Dessa forma, o 

ensino organizado com base no compartilhamento intencional das ações pedagógicas pode 

permitir que as relações essenciais do objeto sejam evidenciadas para os sujeitos e se 

constituam no próprio objeto de suas ações”.    

 A organização do ensino por meio do compartilhamento de ações deve ser usada 

como possibilidade de compreender a essência de uma dada realidade ou fenômeno. Deste 

modo, a finalidade das pesquisas aqui selecionadas consistia em seguir o processo didático de 

elaboração e concretização de uma proposta de ensino da docência específica e 
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conscientemente focada no desenvolvimento de atos educativos compartilhados pelos 

participantes da investigação.  

Com  base nos estudos de Ribeiro (2011), tomamos conhecimento de uma iniciativa 

que objetivou a apropriação de elementos constitutivos de um modo geral de organização do 

ensino por futuros professores de Matemática nas disciplinas de Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado. Grande parte das ações metodológicas se basearam na realização de debates e 

seminários, evidenciando o foco no conceito de compartilhamento de suas ações de pesquisa. 

A autora destaca que, em contextos formativos que privilegiam o compartilhamento de ações 

entre os sujeitos participantes do processo, existe maior possibilidade de acontecer uma inter-

relação entre os processos de ensino e de aprendizagem. Ela assinala seu esforço no sentido 

de apresentar o fenômeno da aprendizagem da docência em Matemática e de “como essa 

exige ações conscientes de quem ensina a ensinar e de quem aprende para ensinar” 

(RIBEIRO, 2011, p. 157). Nesse caminho a pesquisadora amplia essa aprendizagem da 

docência para que seja efetivada se, e somente se, os sujeitos participantes estiverem em 

„Atividade
32

‟, sendo essa premissa questão norteadora para a organização do ensino durante o 

desenvolvimento do estágio supervisionado. A investigadora entende o Estágio 

Supervisionado como momento singular da formação inicial de professores de Matemática, 

pois este abrange aspectos críticos particularmente interconectados e envolve elementos 

contextuais que incluem pessoas, programas e configurações.  

Ribeiro (2011) também ressalta o montante ainda incipiente de pesquisas que 

destacam o compartilhamento de ações por parte dos sujeitos responsáveis pelo 

desenvolvimento do estágio supervisionado em licenciaturas de Matemática. Entretanto, 

salienta que “algumas pesquisas de doutorado mais recentes já evidenciam avanços nessa 

direção” (p. 42).  Pudemos constatar tais avanços de forma mais clara pelo fato de o espaço-

tempo de nossa pesquisa transcender o ano de término do trabalho da autora. Então, tivemos 

condições objetivas de notar os „avanços‟ citados por ela. 

Os estudos aqui destacados mostraram que o compartilhamento de ações é importante 

na formação do futuro professor de Matemática. Nesse contexto, os acadêmicos atuam e 

trocam ideias, favorecendo a autonomia, alimentando a liberdade de expressão dos estagiários 

associada à postura de fazer diferente quando atuarem. 

                                                           
32

 Foi Leontiev quem sistematizou os princípios da Teoria da Atividade. Por atividade entende-se “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 essa atividade, isto é, o motivo (LEONTIEV, 2001, p. 

68).  
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Síntese Categoria Compartilhamento 

Essa categoria surge (considerando nosso corpus de análise) com Lopes (2004), a 

partir da necessidade da aprendizagem da docência em Matemática num ambiente que 

compartilhe ações dos sujeitos. Esse entendimento se alicerça numa visão da Matemática 

como ciência em construção e mudança, além de indicar a necessidade imediata de se colocar 

a formação do professor de Matemática nesse mesmo movimento. 

Inspirados em Lopes (2004), vemos a predominância desse modelo formativo entre as 

investigações analisadas, indicando a necessidade de compartilhamento dos sujeitos 

participantes nos processos formativos de professores de Matemática. Essa mudança, assim 

como a que acontece com o surgimento de propostas formativas para o professor de 

Matemática sustentadas em variadas estratégias metodológicas, em detrimento do modelo 

ancorado na prática reflexiva, aponta para a necessidade de transformação da aprendizagem 

da docência em Matemática. Esse movimento indica, inclusive, possibilidades de como se 

realizar tais intentos, mostrando que não há como distanciar o teórico do metodológico 

quando se pensa em formação do professor de Matemática. Ademais, as metodologias 

estudadas nos cursos das instituições formadoras precisam ser aplicadas na sala de aula, mas 

também  rediscutidas e organizadas pelo compartilhamento das ações. 

A partir da metanálise dos trabalhos que perfazem essa categoria, notamos que houve  

maior articulação e preocupação desses pesquisadores em apresentarem e discutirem os 

conceitos, definições teóricas, como também os sentidos e significados que as escolhas 

representavam para eles e para os sujeitos de pesquisa em seus ambientes de investigação. 

Nesse caminho, esperamos que o professor de Matemática formado em um lócus de 

aprendizagem da docência estruturado no compartilhamento de ações se veja em exercício de 

sua atividade pedagógica como facilitador, mediador, agente de um repensar pedagógico 

capaz de transformar o ensino dos conteúdos matemáticos na educação básica. Assim 

entendendo, cabe a esse sujeito assumir seu papel preponderante no ambiente de 

aprendizagem  como agente social. 

Para essa empreitada o mediador  precisa ser crítico, articulador e parceiro de seus 

alunos no processo de aprendizagem. Cabe-lhe também estar  atento ao desempenho dos 

discentes e, quando necessário, desafiá-los sem deixar de auxiliá-los em suas dificuldades de 

aprendizagem, compartilhando todas as etapas dos  processos de construção do conhecimento 

matemático. Nesses termos deve questionar seu aluno visando à compreensão e ao 
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engajamento dele  na exploração histórica  do conteúdo matemático a ser ensinado. Dessa 

forma, poderá  contribuir  para que o aluno depreenda formas de apropriação da Matemática 

como ferramenta para compreender e interferir na realidade. Para isso precisa ter a capacidade 

de se comportar como sujeito em interação com outras pessoas, além de atuar em 

compartilhamento de ações  e desenvolver a cultura do compartilhar.  

Uma das funções da formação consiste em ampliar o campo de conhecimento do 

professor nesse processo formativo. Para que isto ocorra, é necessária uma nova visão de 

formação que libere o professor (e o aluno) de uma visão fragmentada e pontual do mundo, 

própria do capitalismo. No intuito de romper com essa visão fragmentada, a priorização do 

compartilhamento de ações surge como possibilidade de também permitir aos sujeitos 

desenvolverem  sua capacidade de analisar e organizar, bem como outras formas de criação, 

comunicação e expressão, além de atitudes de partilhamento e reciprocidade.  

 A categoria em questão se sustenta na busca de momentos em que os futuros 

professores possam conhecer e entender  o modo pelo qual a Matemática foi produzida e 

constituída ao longo da história da humanidade, nas diferentes culturas. Com ela, buscamos 

uma formação em que os futuros professores possam vivenciar  e se conscientizar de que a 

produção e difusão dos conteúdos matemáticos  é um processo que requer movimentos, tais 

como: transformação, criatividade, criticidade, liberdade, compartilhamento de 

conhecimentos socioculturais e assunção de que a aprendizagem desses conceitos  pode 

acontecer nos múltiplos espaços e momentos da vida de cada um, envolvendo aspectos 

pessoais,  institucionais e socioculturais. Esse processo é complexo e não se materializa 

isolado do restante da vida do indivíduo. Ao contrário, está envolto na totalidade humana 

permeada de sentimentos, desejos, utopias, saberes, valores e condicionamentos postos pela 

realidade objetiva. 

Ao sopesar os trabalhos que fazem parte dessa categoria que se mostrou ao longo de 

nossa metanálise como a tendência formativa mais „recente‟  para  a formação de professores 

de Matemática, percebemos que as pesquisas a ela pertencentes se encaixam  como 

„propostas‟ que não se viabilizaram  na forma de ações formativas.  Nesse viés,  ainda vemos 

as licenciaturas imersas em embates e reflexões que não atingiram o patamar de  ações como  

possibilidade viável de transformação da realidade formativa para esse professor. 

 

Síntese do já posto e os motivos do que está por vir 
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Realizar um trabalho como este é colocar-nos em situação, até certo ponto, 

desconfortável. Ao desvelar nossas impressões sobre o objeto de análise das teses e 

dissertações analisadas, elas podem não ser semelhantes às de quem as  produziu  ou de 

outrem que o leia. Obviamente, „as teses e dissertações não falam‟ por si mesmas; somos nós 

que as lemos e damos voz a elas. Não é o texto que nos  fornece informações, somos nós  que 

as  „tiramos‟ do texto, com „nossos óculos teóricos‟, do nosso jeito, com nossas necessidades, 

intencionalidades e possibilidades, segundo o que enxergamos ou nos permitimos  enxergar.  

O desenvolvimento da metanálise da forma que foi realizada, segundo a possibilidade 

de fazer a leitura individual de cada pesquisa, nos conduz agora a um momento de síntese. 

Certos de que somos únicos e que a cada nova leitura de uma pesquisa estávamos 

contaminados pelos dados anteriores, inevitavelmente, algumas percepções podem ter nos 

escapado, pois o distanciamento dos dados não era mais possível, já que  a temática era a 

mesma. 

Ficou evidente durante a leitura e o estudo dos trabalhos  que constituem o corpus 

analisado que os conceitos e/ou definições e/ou sentidos adotados e/ou assumidos  pelo autor 

da pesquisa  nem sempre se encontravam explícitos. Nem todas as pesquisas apresentadas 

deixam claro o que adotam como ou por formação de professor de Matemática. Em diversos 

casos chegamos à compreensão do que é formação de professores de Matemática  em função 

do que foi „dito‟ no decorrer da tese ou dissertação. Por conseguinte, assim concluíamos: o 

que propuseram podia ser assumido como um processo formativo de professores de 

Matemática que possuía o estágio supervisionado como lócus privilegiado de seu 

acontecimento. 

 Também foi possível identificar os conceitos e/ou definições assumidas no 

desenvolvimento do trabalho em outras pesquisas , não apenas quanto ao que se adota por 

formação  de professores de Matemática durante o estágio supervisionado, mas também o que 

se propõe para o estágio supervisionado, a relação professor-aluno e o perfil do professor. 

Após  nossa metanálise, emergiram dos trabalhos características formativas dos estágios 

supervisionados. Ademais ficou percebível o destaque dado à relação professor-aluno e, por 

conseguinte, o tipo do fazer docente que se espera do professor de Matemática formado em 

cada categoria. No Quadro 9  veremos como isto se delineou de maneira sucinta no âmbito 

das  três categorias levantadas no decorrer do capítulo. Entretanto, gostaríamos de elucidar o 

fato de que os elementos destacados no Quadro 9 surgiram da leitura e da análise das teses e 

dissertações que perfazem o corpus desse capítulo. 
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CATEGORIA: Prática Reflexiva 

Amaral (2015); Castro (2002); Ferreira (2009), Jaramillo Quiceno (2003); Magalhães (2010); e 

Rodrigues (2012). 

 

Características formativas  do estágio 

supervisionado 

Relação Professor-

aluno 

Fazer docente esperado  

Nesta categoria verificaram-se processos 

formativos que enfatizam durante o 

desenvolvimento do estágio supervisionado 

a valorização das concepções, valores, 

crenças, construção de saberes e posturas 

reflexivas e críticas dos professores. Nesse 

viés o processo de formação não deve ser 

entendido tão somente como o acúmulo de 

títulos mas, sim, o desenvolvimento de 

reflexões críticas das atividades 

pedagógicas, buscando contínua 

reconstrução destas a partir da reflexão da 

relação do professor com seus 

conhecimentos  pedagógicos e específicos. 

O professor é visto na 

relação professor-aluno 

como condutor do 

processo de ensino e 

aprendizagem ,  devendo 

auxiliar o aluno em suas 

dificuldades e, 

posteriormente, refletir 

sobre essas dificuldades. 

 

Assunção de postura reflexiva  

no seu campo de ação  

preocupando- se em ser „um 

bom professor de Matemática‟ 

Ambiciona-se nessa categoria 

por um professor que reconstrua 

continuamente a sua prática 

pedagógica num dado contexto 

de trabalho. Nessa reconstrução, 

com base na reflexão, espera-se 

que ele modifique suas 

concepções acerca da 

Matemática e dos processos 

educativos(ensino e 

aprendizagem).  

 

CATEGORIA: Estratégias  Metodológicas 

Almeida (2009); Carneiro (2009); Cruz (2010); Felice (2002); Oliveira (2006); Passerini (2007) e Voigt 

(2004). 

Características formativas  do estágio 

supervisionado 

 

Relação Professor-

aluno 

Fazer docente esperado  

Nesta categoria prioriza-se, durante as ações 

concernentes ao estágio supervisionado,  a 

relação das questões teóricas com as 

práticas, vinculadas ao desenvolvimento da 

atividade pedagógica. Nesse caminho um 

fato apontado em diversas considerações 

das pesquisas por nós selecionadas foi que a 

relação (teoria-prática), para ser objetivada 

na forma de estratégias metodológicas como 

oficinas, cursos, projetos e minicursos, 

durante a realização do estágio 

supervisionado, carece de  estratégias de 

formação que vão além do domínio dos 

conhecimentos especificadamente  

matemáticos. Nessa categoria a atividade 

pedagógica do professor de Matemática 

deve ser orientada pela reflexão-ação-

reflexão, ou seja, que supere a reflexão 

crítica proposta na categoria anterior, 

introduzindo a „ação‟, aqui materializada 

nos cursos, oficinas, projetos e minicursos.  

Na relação professor-

aluno o  professor é visto 

como autor de sua 

atividade pedagógica, o 

sujeito que deve agir, e 

isso significa muitas 

vezes desafiar o aluno. 

Esse desafio é visto 

como meio facilitador da 

aprendizagem do aluno. 

Os cursos, projetos, 

minicursos e oficinas são 

o contexto ideal nessa 

categoria para que o 

professor una teoria e 

prática de forma 

desafiadora aos alunos. 

Capacidade  de transformar a 

sala de aula num  laboratório de 

aprendizagem. Isto se 

concretizará, nesta categoria, na 

busca de uma inter-relação e/ou 

integração entre teoria e prática. 

Nessa busca espera-se que ele 

seja capaz de utilizar os  

recursos apreendidos em sua 

formação para facilitar sua 

atividade pedagógica, 

alternando seu perfil de 

professor transmissor 

(unicamente) para transmissor-

desafiador-facilitador. Dessa 

forma, adquirirá habilidades 

para solucionar os problemas 

próprios dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

 

CATEGORIA: Compartilhamento 
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Andrade (2012);  Krause (2015); Lima (2008); Lopes (2004); Proença (2012) e Ribeiro (2011). 

Características formativas  do estágio 

supervisionado  

Relação Professor-

aluno 

Fazer docente esperado 

 

A característica nuclear dessa categoria é 

que os sujeitos envolvidos no processo de 

desenvolvimento das ações do estágio 

supervisionado trabalhem com 

compartilhamento de ações, sejam elas de 

ordem teórica ou prática, abrangendo 

conhecimentos específicos ou 

metodológicos da atividade pedagógica do 

professor de Matemática.  

A relação professor-

aluno é baseada na 

mediação, em que o  

professor é visto como  

aquele que deve 

compartilhar seus 

conhecimentos, visando 

sua compreensão pelos 

alunos.  

 Espera-se que esse professor  

conheça os conceitos 

matemáticos „por dentro‟ (seus 

nexos internos), valorando as 

conexões neles existentes.  

Assim, deseja-se que seja capaz 

de se movimentar num cenário 

amplo e complexo das relações 

de diferentes ordens que 

coexistem na realidade escolar. 

 

Quadro 9: Síntese das Três Categorias 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Quadro 9  apresenta os aspectos que  caracterizaram a formação de professores de 

Matemática no período analisado, como também os reflexos da cada postura na relação 

professor-aluno, bem como o que se espera do professor formado diante de cada proposta. No 

intuito de particularizar as sínteses postas no Quadro 9, vejamos nas Figuras 2, 3 e 4 

respectivamente, como a assunção pelas categorias prática reflexiva, estratégias 

metodológicas e compartilhamento de ações no desenvolvimento dos estágios 

supervisionados assinalaram e diferenciaram o processo formativo inicial dos professores de 

Matemática e também como caracterizou  a figura do professor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa reconstrução, a partir da reflexão de que ele  

modifique suas concepções com relação à 
Matemática e aos processos de  ensino e 

aprendizagem 

Continua 

reconstrução da 
atividade 

pedagógica. 

O professor é o condutor do 
processo de ensino e de 

aprendizagem. 

O professor deve 
auxiliar o aluno em 

suas dificuldades, 

posteriormente, 

refletir sobre elas.  

Ao se tornar professor 

espera-se que o sujeito 
em formação assuma 

postura reflexiva em 

seu campo de ação. 

Um professor que reconstrua 
continuamente a sua prática 

pedagógica num dado contexto de 
trabalho 

 

Valorização de 
posturas reflexivas-

criticas dos 

professores. 

 

7 

6 

5

z 

2 

1 

3 

4 
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              Figura 2: Representativo das ideias centrais da Categoria Prática Reflexiva 

               Fonte: Elaborada pela autora 

 

A apresentação das Figuras 2, 3 e 4 como forma representativa-sintética das principais 

características de cada categoria, visa a auxiliar na compreensão das tendências educacionais-

formativas postas para o desenvolvimento do estágio supervisionado de licenciaturas em 

Matemática, predominantes no período por nós selecionado. Em cada uma dessas tendências 

buscamos entender as propostas de Estágio Supervisionado desenvolvidas e como estas 

sugeriam os enfrentamentos aos problemas apontados para esses contextos. Obviamente tais 

compreensões diferem umas das outras, pois são ancoradas em escolhas e posturas teórico-

metodológicas diferentes, redundando em reflexões e apreensões  também distintas a respeito 

do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                  Figura 3: Representativo  da Categoria Estratégias Metodológicas 

     Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

 

Adquirir habilidades para 

solucionar os problemas próprios 
dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

A relação  teoria-prática 
é objetivada na forma de 

estratégias 

metodológicas como 
oficinas, cursos, projetos 

e minicursos. O professor como autor de 

sua atividade pedagógica 

O professor como 
sujeito que desafia o 

aluno. Esse desafio 

é visto como meio 
facilitador da 

aprendizagem. 

Espera-se que  o 

professor seja capaz de 

transformar a sala de aula 
num um laboratório de 

aprendizagem. 

Capacidade de alternar seu perfil 

de professor transmissor  para 

transmissor-desafiador-facilitador 

Prioriza a relação das 
questões teóricas com as 

práticas, vinculadas à 

atividade pedagógica 

 

7 

6 

5

z 

2 

1 

3 
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Mesmo diante dessas três tendências formativas mais recorrentes para o estágio 

supervisionado em licenciaturas de Matemática (no período de 2001 a 2015), objetivadas 

nessas 19 investigações por nós analisadas, cujas características principais estão cristalizadas 

nas Figuras 2, 3 e 4,  podemos inferir que as mudanças que se instauraram nesses contextos 

formativos  são relativamente tímidas mediante a urgência das problemáticas aqui 

explicitadas. Também os percalços que perpassam a experiência do estágio são recorrentes, 

necessitando de ações efetivas que possam redefinir os Projetos de Estágio existentes nas IES, 

a partir de propostas que valorizem questões, como: o trabalho compartilhado, a reflexão da 

prática docente, as variações metodológicas de organização e uma perspectiva de colaboração 

entre Universidade e Escola
33

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                 

 

             

 

 

             

 

 

                 Figura 4: Representativo da Categoria Compartilhamento 

                 Fonte: elaborada pela autora 
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 Afinal enquanto não existir uma real aproximação das Universidades com as escolas não teremos 

transformações significativas na formação docente. Faz-se mister, inclusive, que se olhe criticamente a realidade 

escolar vivente, numa perspectiva repleta de intencionalidade por parte dos sujeitos envolvidos, possibilitando 

que professores em exercício e professores em formação compreendam a complexidade das práticas 

institucionais e das ações aí exercidas. É imprescindível também visar à organização para o desenvolvimento 

pleno da atividade pedagógica, numa perspectiva que promova o desenvolvimento humano. 

 

 

 

 

Espera-se que esse professor  conheça 
os conceitos matemáticos „por dentro‟, 

valorando as conexões neles existentes 

Esse compartilhamento 

pode ser de ordem teórica 

ou prática, desde que 

abranja conhecimentos  

específicos e 

metodológicos. O professor é visto como 

mediador. 

O professor  é 

aquele que deve 

compartilhar com o 
aluno seus 

conhecimentos. 

O professor deve  

perguntar ao aluno 
visando sua compreensão 

e  interpretação acerca 

dos conteúdos 

matemáticos. 

 

As particularidades e 

singularidades do professor 

devem ser consideradas. 

A característica nuclear  é 
que os sujeitos envolvidos 

no processo trabalhem com 
compartilhamento de 

ações. 
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6 
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Considerando a metanálise realizada neste capítulo,  compendiadas nas Figuras 2, 3 e 

4  como parâmetro para a compreensão da realidade e das tendências na formação do 

professor de Matemática que se realiza no estágio supervisionado, vemos que os trabalhos 

aqui selecionados são um conjunto significativo. Esses trabalhos nos forneceram uma  visão 

expressiva do que vem sendo dito acerca da aprendizagem da docência no contexto do estágio 

dentro das Licenciaturas em Matemática. Mas, ainda que diante desses resultados, 

questionamo-nos se houve evolução na totalidade do fenômeno. 

Atendo-nos novamente às distinções formativas existentes nas 3 categorias elencadas, 

principalmente no que diz respeito à „caraterização‟ dessas propostas formativas, 

conseguimos evidenciar um „movimento‟ que saiu de uma proposição em relação ao professor 

em formação. Nas propostas formativas da primeira categoria, vemos uma espera que, pela 

simples postura reflexiva, ele evidenciasse contínua reconstrução da prática docente para, 

posteriormente,  se preocupar com uma reflexão centrada na ação da relação teoria-prática. 

Em última instância, vemos uma valoração dos conceitos de compartilhamento e mediação 

em que estes são agregados ao processo, passando pela necessidade de um aprofundamento 

teórico e conceitual do conhecimento matemático.  

Assim, as teses e dissertações por nós selecionadas  podem ser representativas do 

panorama do que se tem produzido acerca dos processos formativos de professores de 

Matemática que privilegiam o estágio supervisionado como espaço importante para a 

aprendizagem da docência  e, quiçá, contribuir com a indicação de algumas tendências para os 

próximos anos. Concluímos ainda que, ao retomar esses trabalhos  publicados por outros 

como objetos de estudo, estamos valorizando o que foi pesquisado e sistematizado por esses 

autores e autoras,  como também abrindo possibilidades para novos pensamentos, visões, 

contribuições e propostas formativas ancoradas no que foi apresentado e nos produtos obtidos 

dessas proposições. 

Com a tônica de consideração final deste capítulo, novamente salientamos nossa 

preocupação sobre a questão de que as proposições das pesquisas possam se tornar ações. 

Para tal recorremos a Almeida (2003, p.98) que assim se manifesta: “É possível romper com 

as prescrições? [...] a isto não é possível uma resposta simples – sim ou não. [...], seja qual for 

a resposta ela têm suas especificidades próprias vinculadas a um ideário que não parece se 

restringir a períodos delimitados” (p.98). Ainda ancorados em Almeida (2003) dizemos que 

tentar concluir qualquer estudo sobre formação de professores com prescrições sistematizadas  

é contradizer afirmações iniciais ou negar aquilo em que acreditamos. Sabemos também da 
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impossibilidade de contemplar o conjunto de necessidades da formação do professor de 

Matemática,  o que inviabiliza ainda mais qualquer esforço para apresentar recomendações 

conclusivas.  

As afirmações da autora corroboram um de nossos desígnios para este capítulo:  

balizar e interpretar o que „falam‟ as teses e dissertações sobre a formação do  professor  de 

Matemática que acontece com o privilegiamento  do estágio supervisionado e, a partir disso, 

tentar indicar o movimento que vieram realizando no período que representam. Dessa forma 

podemos contribuir para um entendimento  sobre o que seria esse novo conceito de formação 

ancorado no compartilhamento de ações que têm se destacado e se mostrado tão necessário de 

ser constituído e pensado, segundo os autores das publicações. 

Se continuarmos a conviver com múltiplos olhares embasados por „diferentes óculos 

teóricos‟ sobre como deve ser o ensino de Matemática  e o trabalho desse professor, 

“continuaremos a disseminar diferentes pontos de vista; por outro lado acreditamos que seja 

possível a superação das prescrições e das recomendações vazias” (ALMEIDA,  2003, p.99). 

Cabe a cada pesquisador dar sua contribuição acerca de como poderemos caminhar para essa 

superação, caminho esse nada fácil. Afinal, para Fiorentini (2008) a verdade é que sabemos 

muito pouco sobre como transformar o discurso  das pesquisas em práticas efetivas. Ou 

melhor: como produzir discursos autênticos,  sem ambiguidade semântica, a partir de 

investigações e experiências concretas que contemplem as novas concepções para a 

aprendizagem da docência do professor de Matemática .  

Mas o „sabermos muito pouco‟ citado por Fiorentini (2008) tem suas vantagens, pois 

nos impele á busca  e à apreensão dos indícios do „possível‟. A essa tentativa e busca de 

indícios de apreensão, denominamos “análise”, isto é, momento em que teoria e prática 

personificam verdadeiramente uma unidade dialética: a teoria sustenta a investigação e, ao 

mesmo tempo, é mediatizada e revisitada pela prática em todo decorrer da pesquisa. Imbuídos 

dessas concepções, conduziremos nosso processo de análise no próximo capítulo. Afinal “é o 

pesquisador que estrutura as questões e sua significação para conduzir a análise [...] Com isso, 

está se afirmando que o investigador vai à realidade com uma postura teórica desde o início 

(FRIGOTTO, 2000, p.88).  

Procuramos deixar esse fato claro desde o princípio desta tese, pois mostramos que 

todo o experimento formativo foi organizado e desenvolvido tendo o materialismo histórico 

dialético como método de investigação e que iremos tomá-lo como método de exposição 

desta pesquisa (MARX, 2002). Também queremos dar transparência ao fato de que somos 
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nós, os pesquisadores, quem colocamos luz na singularidade da totalidade do fenômeno e a 

revelamos. Nossa pesquisa, até o momento, tem tomado o materialismo histórico dialético 

como método de investigação. Mas, em nosso próximo capítulo, teremos o materialismo 

como método de exposição (MARX, 2002), como síntese da pesquisa, processo pelo qual, 

segundo Kosik, “o fenômeno se torna transparente, racional, compreensível” (1969, p. 37).  

Assim compreendido, teremos a composição do resultado do pensamento da 

pesquisadora no movimento de ascensão do abstrato ao concreto. Frigotto (2008) esclarece 

que adotar o materialismo como método de investigação para organizar e desenvolver as 

ações de pesquisa implica, ao pesquisador, fazer uso desses fundamentos durante a análise 

como método de exposição. No entender do autor seria a análise “uma exposição orgânica, 

coerente, concisa das múltiplas determinações que explicam a problemática investigada” (p. 

89). 

Dadas as proposições aqui elencadas, esperamos que, no próximo capítulo, o leitor se 

sinta imerso na universalidade e singularidades do fenômeno pesquisado, tendo como 

subsídio o materialismo histórico dialético e uma estrutura de análise nele sustentada.  
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O DESVELAR DAS MULTIDETERMINAÇÕES 

 

 

Em geral, qualquer abordagem fundamentalmente nova 

de um problema científico leva, inevitavelmente, a 

novos métodos de investigação e análise. A criação de 

novos métodos, adequados às novas maneiras de colocar 

os problemas, requer muito mais do que uma simples 

modificação dos métodos previamente aceitos 

(VIGOTSKI, 2007. p. 59). 

 

 

Neste capítulo procuramos mostrar, no movimento da análise de dados, o processo de 

construção dos aspectos constituintes da atividade pedagógica de professores de Matemática 

em formação.  Nesse caminho ancoramo-nos em ações organizadas e desenvolvidas num 

processo de formação inicial que teve como campo de investigação o estágio supervisionado.  

Para realizar uma análise nos moldes teóricos expostos neste estudo, fez-se 

indispensável descobrir, sob o aspecto externo do processo, o conteúdo interno, a natureza e a 

origem que fossem ao encontro de nosso método e base teórica. A problemática concernente à 

análise está no fato de que, para se captar a essência, é preciso analisar os processos. Tornou-

se necessário encontrar, por esse meio, a adequada afinidade que reside nesses processos por 

trás da forma exterior de suas manifestações.  

Desvelar essas relações é a missão do pesquisador em seu processo meticuloso de 

análise. Esta, assim realizada, distingue-se fundamentalmente da análise subjetiva, 

introspectiva que, por seu próprio caráter, não é capaz de sobrepujar os limites descritivos. 

Por esse ponto de vista, tão-somente é admissível a análise de caráter objetivo já que não se 

trata de manifestar o que nos assemelha ao fenômeno analisado, mas sim o que ele é de fato 

(VIGOTSKI, 1995). Nesse caminho, Vigotski (2001) defende o método de análise por 

unidades em que a precisão e a intercessão das abstrações exprimem a concepção dialética e 

materialista do conhecimento acerca da ciência. Cabe realçar que, por dialética, entendemos 

aqui a captação da realidade pelo pensamento, o que não se consegue de forma adjacente pela 

relação direta com as amostras mais aparentes da realidade. 

Contíguo ao estabelecimento das unidades em nosso processo de análise dos dados, 

atentamo-nos para a construção de episódios que constituiriam momentos de manifestação da 

interconexão entre os elementos de uma ação formadora, não sendo, pois, definidos como um 

conjunto de ações lineares (MOURA, 1993). Para melhor compreensão do fenômeno que ali 
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se constituía, dividimos os episódios em cenas que, de conformidade com o autor, são 

ocasiões em que os sujeitos confirmam indicativos de movimento do fenômeno analisado. 

Subsequente às cenas, elencamos os flashes, ou seja, os instantes mais significativos em que 

se unificam ação e pensamento na apropriação do mundo objetivo. Para sustentar nossa 

discussão acerca da inclusão dos flashes nessa estrutura organizativa da análise, baseamo-nos 

em Leontiev (1978). Esse autor realça a importância da atividade compartilhada e o sentido 

histórico-social da atividade dos sujeitos na formação da consciência, bem como o 

atrelamento desta com os movimentos de comunicação material\verbal desses processos.  

Saímos em busca dos flashes reveladores do processo de formação docente que nos 

permitisse investigar e acompanhar a composição dos aspectos constituintes da atividade 

pedagógica desses professores em atividades de ensino, não de forma estática e menos ainda 

unidimensional. Tentamos identificar as mudanças ocorridas no processo que conduzissem à 

esperada transformação. Então, procuramos facilitar a compreensão do movimento 

empreendido pelos sujeitos no âmbito das unidades de análise elencadas. Estas, em nenhum 

momento, foram concebidas individualmente, ainda que as analisássemos em composição 

sequencial no decorrer do capítulo. Isso se deu somente para efeito de organização didático-

metodológica, pois, na realidade em que se originaram as mencionadas unidades de análise, 

elas se entremeiam, se sobrepõem e demonstram sinais reveladores do fenômeno pesquisado, 

ou seja, objetivam-se em seus flashes. 

Dessa forma, o presente capítulo se organiza de modo a permitir a compreensão da 

estrutura de nossa análise, assim composta: unidades, episódios, cenas e flashes. Essa 

estrutura, por sua vez, busca a construção dos elementos constitutivos da atividade 

pedagógica estabelecida nas relações que compõem a base do fenômeno investigado por meio 

da análise dos citados elementos. Ou seja: procuraremos apreender os sujeitos não somente 

“enquanto existência, mas como conveniência, como ele convém ser enquanto resultado de 

sua atividade prática [...]. O existente é apreendido pelo conveniente, mas este mesmo se 

baseia no conhecimento da realidade objetiva, das leis do seu movimento” (KOPNIN, 1978, 

p. 62). Nessa direção, veremos a forma como nossa análise se delineou. Esta se estrutura com 

base em Vigotski (2007) quando coloca que, ao substituir a análise do produto pela análise do 

processo, a investigação deve ter como objetivo basal tornar-se uma reconstrução do 

desenvolvimento do fenômeno. Para esse feito, Vigotski elabora o método de análise por 

unidades, que discutiremos a seguir.  Ancorado na mesma perspectiva, Moura (1996) 
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desenvolve uma estrutura complementar às unidades de análise e institui no seio delas a 

necessidade de compô-las em episódios e cenas.  

 

Unidades, Episódios e Cenas: a reconstrução do fenômeno no desenvolvimento do 

processo 

 

Uma das ideias fundamentais com relação ao método de investigação destacadas por 

Vigotski (1997) e que, em nosso entendimento, está em consonância com a base filosófica 

que ampara todo o seu pensamento – o materialismo histórico dialético – é que se deve ter 

coerência entre o método adotado na investigação e sua posição teórica. Na abordagem 

histórico-cultural que provem da matriz de referência, essa lógica sugere a seguinte postura 

metodológica: o objetivo da pesquisa não é análise de fatos, mas sim de processos, isto é, da 

história da gênese desses fatos. 

 

A análise de coisas deve ser diferenciada da análise de processos, a qual leva 

atualmente a um desdobramento dinâmico dos principais pontos que formam o curso 

histórico de um processo. Neste sentido, somos conduzidos a um novo entendimento 

da análise [...]. A principal tarefa da análise é a reconstrução do processo desde o 

seu estágio inicial, ou, em outras palavras, converter a coisa no processo 

(VIGOTSKI, 1997, p. 68). 

 

Como mencionado, a ideia de processo é análoga à ideia de origem histórica do fato 

pesquisado. É na busca dessa gênese que apreendemos a natureza desse fato. Então, faz-se 

pertinente dizer que o procedimento metodológico é histórico-genético; afinal o processo de 

origem de um fato humano compõe sua história. Pelo exposto, o método histórico dialético 

possui como propriedade fundamental que o fenômeno estudado seja apresentado de modo a 

consentir a apreensão desse mesmo fenômeno em sua totalidade. Para Cedro (2008), isto 

significa que o método será compreendido como a análise que permitirá evidenciar as relações 

internas de cada elemento em si mesmo dentro do contexto estudado. Nesse viés, embasamos 

nossa metodologia de análise numa abordagem materialista dialética para a compreensão da 

historicidade do fenômeno, o que nos propicia o encontro do elemento chave da análise 

desenvolvida por Vigotski (2007), ou seja: 

 

Uma análise do processo em oposição a uma análise do objeto; uma análise que 

revela as relações dinâmicas ou causais, reais em oposição à enumeração das 

características externas de um processo, isto é, uma análise explicativa e não 

descritiva; e por fim uma análise do desenvolvimento que reconstrói todos os pontos 

e faz retornar à origem, desenvolvimento de uma determinada estrutura. O resultado 
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do movimento será uma forma qualitativamente nova que aparece no processo de 

desenvolvimento (p. 67). 

 

Nessa concepção, devemos abandonar a análise alicerçada em características externas, 

preocupando-nos em explicar o fenômeno com base em sua origem, como se constata nas 

palavras do autor (2007): “quando me refiro a estudar um fenômeno sob o ponto de vista do 

desenvolvimento, quero dizer revelar sua gênese e suas bases dinâmico-causais” (VIGOTSKI, 

2007, p.65). Alicerçado no requisito fundamental do materialismo histórico-dialético, ele 

afirma também que “estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de 

mudança” (p. 68). Cremos que uma análise consolidada nos princípios aqui colocados nos 

dará condições de compreender o fenômeno de forma dinâmica, visando à busca da essência 

do objeto investigado. Sob a ótica de Pino (2005), isso significa “contrapor-se à analise 

descritiva dos problemas, por intermédio de uma análise explicativa” (p. 179), em que a 

primeira fica na exterioridade dos fenômenos, ou seja, no seu aspecto fenomenal ou aparente. 

Já “a segunda penetra no interior deles, na sua dinâmica e gênese histórica ou essência” 

(p.180). Em sintonia com os princípios teórico-metodológicos aqui postulados, empregamos o 

conceito do método de análise por unidades
34

 proposto por Vigotski, que assim afirma:  

 

Cremos que substituir esse tipo de análise por outro muito diferente é um passo 

decisivo e crítico para a teoria do pensamento e da linguagem. Teria de ser uma 

análise que segmentasse o complexo conjunto em unidades. Por unidade 

entendemos o resultado da análise que, diferentemente dos elementos, goza de todas 

as propriedades fundamentais características do conjunto e constitui uma parte viva 

e indivisível da totalidade (VIGOTSKI, 1998, p. 20). 

 

Para Aquino (2013, p. 247), “esse critério metodológico se firma na ideia de Vigotski 

de que a divisão em unidades, e não em elementos, permite conhecer melhor as leis concretas 

do todo, porque só as unidades contêm os aspectos essenciais do todo”.  Também na 

perspectiva leontieviana, as unidades de análise são entendidas como portadoras “em si 

mesmas do reflexo psíquico na sua indissociabilidade com os elementos da atividade humana 

que o engendram e são mediatizados por ele (LEONTIEV, 1978, p. 11). 

Ainda a esse respeito, ao propor as unidades de análise como método, Vigotski 

(1993a) procura inter-relações entre os intricados sistemas psicológicos, quer seja na análise 

do pensamento e da palavra, quer seja na relação entre singular e universal. O autor afirma 

                                                           
34

A ideia do método de análise por unidades era uma das ideias preferidas de Vigotski. Ele a formulou pela 

primeira vez junto com um típico exemplo de decomposição da molécula da água em átomos de hidrogênio e 

oxigênio, no livro Psicologia del Arte em 1923. 
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que a análise por unidades possibilita “[...] o estudo do desenvolvimento, do funcionamento e 

da estrutura dessas unidades, em que pensamento e fala estão inter-relacionados. Esse método 

combina as vantagens da análise e da síntese, e permite o estudo adequado dos todos 

complexos” (VIGOTSKI, 1993, p. 4).   

Perceber o movimento de apropriação dos elementos constituintes da atividade 

pedagógica de professores de Matemática em formação e suas consequentes transformações, 

ou seja, enxergar o fenômeno que se delineava aos nossos olhos foi tarefa que exigiu 

composição de estratégias de captação da realidade. Ao escrever sobre o imperativo de 

mudanças relativas à forma tal como a análise deve ser realizada para entendimento de certo 

fenômeno, Vigotski (2001) diferençava declaradamente a análise que se restringe à exposição 

do mais prontamente palpável e a análise que vai à frente das exterioridades. Para ele, ações 

distintas podem acontecer por seu aspecto externo de maneira análoga e serem muito 

diferentes em sua procedência, essência e caráter. Em eventos de tal modo, são 

imprescindíveis meios particulares de análise capazes de ver as diferenças interiores por 

detrás do véu da semelhança externo. 

Igualmente, na busca necessária das singularidades que compõem a universalidade do 

fenômeno investigado, procuramos por episódios de ensino que pudessem (re)construir e 

(re)inventar processos fundamentais na constituição dos  sujeitos participantes do processo. 

Os episódios foram selecionados com o objetivo de nos ajudar no entendimento do fenômeno 

indagado. Entretanto, a análise deles nos conduziu à busca de contribuições teóricas para 

compreendê-los. Então escolhemos aqueles que acreditamos serem os mais expressivos para 

esclarecer nosso objeto de pesquisa.  

Esperamos, outrossim, que os citados episódios proporcionassem respostas às nossas 

inquirições quanto ao fenômeno que se desenrolava a nossa frente. Conforme Moura (2004, p. 

267), seriam momentos que “podem revelar interdependência entre os elementos de uma ação 

formadora.” Estender o método de análise por unidades com o implemento de episódios e 

cenas possibilita-nos abranger as legitimidades  concretas que nos interessam  quanto à 

realidade que pesquisamos. Afinal, tanto os episódios quanto as cenas não ignoram a natureza 

unitária e integral do processo em desenvolvimento e muito menos substitui as relações 

internas por relações mecânicas externas. As cenas seriam, conforme Moura (2004), situações 

nas quais podem ser ressaltadas as regularidades do movimento do fenômeno analisado, isto 

é, situações em que possam ser ressaltadas as regularidades apresentadas no movimento do 

processo de formação (GLADCHEFF, 2015).  
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            Dado o desenvolvimento do processo de apropriação dos sujeitos, e em 

consonânciacom a via indicada por Vigotski e Moura, Silva (2014) aponta para uma 

complementaridade da estrutura de análise proposta pelos dois primeiros autores. No 

arcabouço analítico composto por unidades, episódios e cenas, Silva (2014) insere os flashes, 

aqui entendidos como indícios de um processo de transformação do pensamento do sujeito, 

como se segue. 

 

Flashes: Indícios de manifestação da transformação do pensamento do sujeito 

 

Como referido no item anterior e de conformidade com Silva (2014), os flashes são 

indícios da transformação do pensamento do sujeito. Consistiriam igualmente no achado de 

um dado observável, cuja analogia lógica com ele mesmo permite inferir a sua própria 

presença. Podemos nos perguntar: por que buscar vestígios do movimento do indivíduo no 

sentido do desenvolvimento coletivo para o individual? O motivo pelo qual se procuram esses 

indícios deve-se ao fato de ser muito complexo distinguir diretamente os efeitos da ação do 

coletivo na individualidade de cada sujeito. “Uma coisa parece certa: se realmente existe essa 

ação, devem existir indícios disso, mesmo se sua identificação não é tão fácil no plano 

concreto parece ser no plano abstrato” (PINO, 2005, p. 176). 

O momento exato do surgimento da apropriação de novos conhecimentos não é 

simples de ser alcançado, daí a necessidade de procurar indícios desse processo. Buscá-los no 

seio de um processo em movimento é bastante distinto de procurar relações causais entre 

fatos. Isso nos coloca diante de opções metodológicas também diversas, como foi o 

experimento formativo por nós desenvolvido. Obviamente, a escolha teórico-metodológica de 

análise também teria que ir ao encontro de nossa base teórica e método de pesquisa. “Com 

efeito, procurar indícios implica optar por um tipo de análise que siga pistas, não evidências, 

sinais, inferências, não causas desse processo” (PINO, 2005, p. 177). Averiguar a existência 

de um processo não é apenas mostrar os fatos que dele fazem parte, mas seguir o caminho dos 

eventos para constatar as transformações que se operam nele. Isso tem relação com uma visão 

dialética dessas transformações. Afinal, a transformação supõe que algo novo emerja, mas, 

coincidentemente, algo permanece do que foi transformado. A busca de indícios, como a 

proposta aqui escolhida, requer metodologia de análise que se distancie de investigações 

calcadas na existência de relações diretas, do tipo causa e efeito. 
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Assim sendo, o conceito de flashes estaria em consonância com a estrutura de análise 

de dados proposta por Vigotski e Moura. Essa proposta foi feita inicialmente em Silva (2014), 

sendo os flashes compreendidos como indícios observáveis que comprovariam a existência do 

processo de composição da significação do sujeito. A procura por esses indícios não seria 

apenas para comprovar fatos que demonstrem a existência desse processo, mas para desvelar 

a dinâmica do movimento de sua constituição. Os flashes encontrados nas cenas não seriam 

somente mera definição dos sinais, mas sim uma tentativa de encontrar na sua trama não 

somente a existência, mas também a natureza do processo de significação dos sujeitos 

envolvidos.  

 

A significação é aquilo que num objeto ou fenômeno se descobre objetivamente 

num sistema de ligações, de interações e de relações objetivas. A significação é 

refletida e fixada na linguagem, o que lhe confere a sua estabilidade. Sob a forma de 

significações linguísticas, constitui o conteúdo da consciência social: entrado no 

conteúdo da consciência social, torna-se assim a consciência real dos indivíduos, 

objetivando em si o sentido subjetivo que o refletido tem para eles (LEONTIEV, 

1978, p. 100). 

 

Ao buscar esses indicativos teóricos para compor e sustentar nosso conceito de flashes 

partimos da ideia de que determinado tipo de estrutura da atividade que o sujeito desenvolve 

corresponde a determinado modelo de reflexo psíquico; essa inter-relação, por sua vez, se 

preserva nas diferentes etapas da consciência humana. Em conformidade com essa postura 

teórica, Leontiev (1978, p. 94) declara ser a “consciência do homem a forma histórica 

concreta do seu psiquismo, [...] adquirindo particularidades diversas segundo as condições 

sociais da vida dos homens e transformando-se na sequência do seu desenvolvimento”. 

Contudo, existe uma forma particular de essa consciência se refletir na realidade circundante e 

concreta humana.  

 

Mas então, sob que forma concreta opera realmente a consciência da realidade 

circundante? Esta forma é a linguagem que, segundo Marx, é a consciência prática 

dos homens. Razão por que a consciência é inseparável da linguagem. [...] Tal como 

a consciência, a linguagem é o produto da coletividade, o produto da atividade 

humana, mas é igualmente o ser falante da coletividade, e é apenas por isso que 

existe para o homem tomado individualmente (LEONTIEV, 1978, p. 92). 

 

Por meio da linguagem o sujeito organiza e planeja o pensamento. Por intermédio dela 

entra em contato com o conhecimento humano e adquire conceitos sobre o mundo que o 

rodeia, apropriando-se da experiência acumulada pelo gênero humano durante a sua história 

social. Pela interação social o sujeito constrói a sua própria singularidade.   Corroborando essa 



151 
 

ideia, Luria (1991) defende que a linguagem se transformou em instrumento decisivo do 

conhecimento humano. Assim, dá ao homem a condição de superar os limites da experiência 

sensorial, individualizar as características dos fenômenos e formular generalizações, podendo-

se caracterizá-la como aspecto da atividade coletiva humana. Também para Leontiev (1978) a 

linguagem, sob forma de “coletividade direta ou sob uma forma interiorizada, constitui a 

condição indispensável do processo de apropriação pelos indivíduos dos conhecimentos 

adquiridos no decurso do desenvolvimento histórico da humanidade” (p. 182). Por 

conseguinte, a linguagem se desenvolve por absoluta interdependência da ação do outro. 

Embora a essência social afira à sua transformação um aspecto enganoso e aparentemente 

natural, graças ao entendimento do seu surgimento e desenvolvimento no sujeito, podemos 

compreender que sua função primordial seja a generalização.  

Para Luria (1991, p. 124), a “linguagem não é apenas um meio de generalização; é, ao 

mesmo tempo, a base do pensamento”. Retomando Leontiev (1978), entendemos por 

pensamento, em sentido próprio, o “processo de reflexo consciente da realidade, nas suas 

propriedades, ligações e relações objetivas, incluindo os mesmos objetos inacessíveis à 

percepção sensível imediata” (p. 90). Nessa perspectiva, a distinção e a tomada de consciência 

das interações objetivas são condições inalienáveis para o surgimento do pensamento. Criam-

se, pois, as possibilidades de se tornarem o conteúdo de ações independentes e orientadas para 

um objetivo, podendo vir a ser atividade autônoma sujeita a transformar-se em atividade 

inteiramente interna, isto é, ação mental. Esse movimento produtivo será analisado pela 

“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). 

Destarte, retirar das cenas as partes que configurariam os indícios desse reflexo 

consciente e interiorizado da realidade, isto é, os flashes no sentido aqui elaborado, implica 

muito mais que contextualizar os sujeitos nas discussões coletivas. Seria realizar um 

movimento em espiral em que dialogaremos com a base teórica, buscaremos  o implícito, os 

motivos e necessidades, o significado e o sentido que se expressam na linguagem, mas não se 

reduzem a ela. Denotar-se-ia, isto sim, perseguir os sinais do processo de significação do 

sujeito. Assim, as questões são entendidas, superadas, recapituladas e reintroduzidas na 

realidade concreta como aconteceu nas fases de elaboração, desenvolvimento, reelaboração e 
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avaliação dos CAEP
35

 durante o experimento formativo.  Essa significação é aqui entendida 

como a “generalização da realidade que é cristalizada e fixada num vetor sensível, 

ordinariamente a palavra [...] tida como a forma ideal, espiritual da cristalização da 

experiência e das praticas sociais da humanidade” (LEONTIEV, 1978, p. 100).  

Ainda sob a ótica desse autor, anunciamos que a “palavra não assume apenas a função 

de comunicação entre os homens, ela é, ao mesmo tempo, um meio e uma forma da 

consciência e do pensamento individual do homem” (LEONTIEV, 1982, p. 93). Assim, 

equivaleriam os flashes, nessa concepção, aos indícios dessa consciência individual, aos sinais 

de como o sujeito percebe e pensa sua realidade concreta-circundante, isto é, consistiria na 

forma como ele, pela palavra, objetiva sua apropriação generalizada e refletida na forma de 

conteúdo da consciência real.  

Para apreender os indícios da consciência individual, Vigotski (2001) chama a atenção 

para a necessidade da valorização de um fenômeno e as possibilidades do conhecimento 

científico produzido a partir de um vestígio. A procura dos vestígios têm se apresentado como 

possibilidades promissoras em se tratando do estudo da constituição dos processos de 

significação do sujeito. Esses procedimentos permitem a compreensão histórico-cultural dos 

processos psicológicos bem como a análise dos detalhes e minúcias das relações humanas nas 

práticas sociais e pedagógicas, sem perder a dimensão histórica. Possibilitam também 

vincular minúcias e indicações particulares, ou seja, relacionam o singular ao universal, 

configurando-se como forma de entendimento particular de dados advindos da análise dos 

episódios e as cenas que o compõem. Porém, o singular tão-somente vive na relação com o 

universal e a universalidade abarca toda a singularidade porque ambos dão respostas às 

necessidades humanas cravadas em contextos histórico-sociais (LUKÁCS, 1970). 

Nessa postura, os flashes possibilitariam conhecer os vestígios e fragmentos que se 

apresentam como importantes documentos psicológicos. Estes permitiriam (re)conhecer o 

movimento histórico e cultural de constituição dos sujeitos e, ao mesmo tempo, as 

especificidades, singularidades de constituição dos próprios sujeitos. Enfim, (re)conhecer  os 

processos de apropriação e de significação que os compõem de modo único e singular. 

Concebidos teoricamente, teriam condições de privilegiar o estudo de situações singulares e a 

busca das interconexões do individual com o coletivo-social. Assim, teremos nos flashes uma 

valorização do singular sem perder a noção da totalidade, pois o indício não é visto como 
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Tais explanações serão encontradas em nosso primeiro capitulo, onde explicamos o planejamento e 

desenvolvimento do experimento formativo pelo olhar dos preceitos da teoria histórico-cultural. 



153 
 

elemento ou objeto isolado, mas em processo de interconexão de fenômenos e situações, de 

características coletivas e manifestações de singularidade. 

Nesses termos, continuamos no caminho da superação do modelo de análise que 

privilegia a sistematização dos dados com regras formais e dirigido apenas às regularidades, 

às variáveis e às frequências. Uma análise assim estruturada – unidades, episódios, cenas e 

flashes – certamente atende as demandas de rigor científico, um rigor alicerçado 

conscientemente no vigor e na in(ter)venção histórico-social dos pesquisadores e dos sujeitos 

da investigação. 

Por fim, assinalamos que a consciência individual humana tão somente existe na 

presença e interdependência da consciência social. Afinal, ela seria o reflexo da realidade 

refratada transversalmente pelo prisma das significações e dos conceitos linguísticos 

ordenados socialmente (LEONTIEV, 1978). Vigotski (2003) corrobora esse pensamento ao 

dizer que seria a consciência humana a forma histórica e concreta de objetivação do 

psiquismo. Ela adquire particularidades diversas de acordo com as condições sociais da vida 

do sujeito e sofre transformações no desenvolvimento das suas inter-relações histórico-

culturais. Como esse sujeito se transforma face às questões de conscientização de sua 

realidade social-histórica circundante e de si mesmo, é o que pretendemos assimilar em nossa 

análise.  

Nessa abordagem, cremos que posições teóricas de análise de dados que depreciam as 

possibilidades de se apreender e compreender as transformações sofridas por sujeitos em 

processos de superação de modelos de sociedade, que lhes postergam o desenvolvimento 

psíquico, também se instituem como uma das condições para a referida superação. Se a 

compreensão marxiana dos fenômenos naturais e histórico-sociais pleiteia encerrá-los como 

sínteses de multideterminações, há que se reconhecer no processo de significação e no corpo 

ao qual é refletida e fixada - a linguagem - uma das múltiplas determinações do 

desenvolvimento psíquico. Ancorados nesses dois conceitos basais da teoria histórico-cultural 

– significação e linguagem – e em dois de seus maiores expoentes – Vigotski e Leontiev –, 

assumimos a defesa da estrutura de análise que seja composta de unidades, episódios, cenas e 

flashes. Não que essa justificativa seja isenta de qualquer dúvida ou contestação, mas, 

indubitavelmente, encontramos nos autores de referência argumentos teóricos que nos 

sustentam a apresentar na sequência deste capítulo a análise de dados desta investigação de 

acordo com a referida estrutura teórico-metodológica por nós apresentada e defendida. 
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A Estrutura da proposta analítica 

 

Na busca por coerentes formas de organização e exposição de nossa análise, bem 

como por desvendar a gênese do fenômeno, o pesquisador tenta apreendê-lo. Desse modo, as 

pesquisas de abordagem histórico-dialéticas se preocupam com o registro do movimento, a 

evolução e a dinâmica dos fenômenos (GAMBOA, 2000). Nossa proposta analítica constitui 

uma das possibilidades de o pesquisador explicar a realidade ao seu derredor. Com tal 

predisposição, as unidades vistas como partes características da totalidade, os episódios 

entendidos como conjuntos de cenas que dão luz ao movimento de apreensão do fenômeno, as 

cenas compreendidas como partes que compõem os episódios e dão foco ao que se busca 

elucidar e, por fim, os flashes, que também são percebidos como representações verbais do 

pensamento, comporiam aqui nossa estrutura organizativa de análise dos dados da pesquisa. 

Nessa análise envidamos esforços para alcançar e entender as mudanças no 

pensamento do sujeito participante da investigação. Nesse caminho buscamos os indícios 

dessas transformações. No que diz respeito ao pensamento, evidenciamos ser ele mediado 

pelo sistema simbólico da linguagem tornando-se verbal à medida que a linguagem se 

constitui. Realizar uma análise nos moldes aqui propostos implica a tentativa de compreensão 

do funcionamento do pensamento do sujeito que chega até nós por intermédio da fala. A fala 

será entendida como conteúdo do pensamento. Assim, ao analisar os flashes estaremos 

apreendendo do sujeito o ato de pensar a si mesmo, isto é, na dobra sobre si mesmo ele 

sintetiza na fala algo que não é mais estanque, definitivo, ou seja: é indício de movimento, 

acontecimento, momento. O flash materializado na fala, visto como elemento mais simples 

(abstrato) de nossa estrutura de análise, nos traz possibilidade de apreensão das contradições e 

do conteúdo do real. A análise sustentada na fala do sujeito, ofertada ao leitor de nossa tese, é 

capaz de construir a permissão para que se possa decifrar a realidade pesquisada.  

Contudo, a análise por intermédio de unidades, episódios, cenas e flashes, que 

buscamos neste capítulo, não têm a obrigatoriedade de mostrar a realidade exatamente como 

ela é, mas como foi percebida e sentida pelo pesquisador. Assim, empenhamo-nos em 

apreender, por meio dos pensamentos captados, o movimento que retrata a realidade como a 

vê o pesquisador. Esse movimento foi aqui capturado pela fala dos sujeitos, entendida como 

instrumento mediador do pensamento e elemento que dá sustentação ao desenvolvimento de 

todas as funções superiores. 
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Nossa análise nos poderá oportunizar a elaboração de conceitos e formas pelas quais 

os sujeitos organizaram a sua realidade, sendo ambos, conceito e forma, constituintes da 

mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Nesse caminho, nossa análise se baseia 

na compreensão do pensamento humano alicerçado na linguagem verbal. De conformidade 

com Luria (1991, p. 17), fazem-se necessárias “[...] condições de ultrapassar os limites de 

percepção sensorial imediata do mundo exterior”, para termos condições de refletir, realizar 

novas conexões e relações complexas, formar conceitos e realizar novas análises e sínteses. 

Nessa busca construímos, a partir dos dados obtidos, três unidades de análise: 1ª Unidade  - 

Os indícios de apropriação do planejamento como aspecto da atividade pedagógica; 2ª 

Conteúdos: a compreensão do seu papel; 3ª Unidade – Avaliação: elemento integrador da 

atividade pedagógica. 

Essas unidades foram constituídas de acordo com o pensamento de Marx (1971) 

acerca da critica da economia na sociedade capitalista. Nesses termos, ele edifica a tese de que 

a única possibilidade que permite ao pensamento determinar  a resolução da problemática 

concernente à compreensão do mundo que nos rodeia é elevando-se do abstrato ao concreto. 

 

Quando estudamos um dado país do ponto de vista da Economia Política [...] Parece 

que o correto é começar pelo real e pelo concreto [...]No entanto, graças a uma 

observação mais atenta, tomamos conhecimento de que isso é falso. [...] Os 

economistas do século XVII, por exemplo, começam sempre pelo todo vivo: a 

população, a nação, o Estado, etc., mas terminam sempre por descobrir, por meio da 

análise, certo número de relações gerais abstratas que são determinantes, tais como a 

divisão do trabalho, o dinheiro, o valor etc. Esses elementos isolados, uma vez mais 

ou menos fixados e abstraídos, dão origem aos sistemas econômicos, que se elevam 

do simples, tal como trabalho, divisão do trabalho, necessidade, valor de troca, até o 

Estado [...]. O último método é manifestamente o método cientificamente exato. [...] 

onde as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do 

pensamento. [...];o método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é 

senão a maneira de proceder do pensamento para  se apropriar do concreto, para 

reproduzi-lo como concreto pensado (MARX, 1982, p. 14-15). 

 

Nessa concepção marxiana, o concreto é a unidade da diversidade, sendo este o 

motivo pelo qual ele aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado e não 

como ponto de partida, mesmo que, na verdade, ele seja o verdadeiro ponto de partida da 

intuição e representação (MARX, 1971). O caminho no qual se eleva do abstrato ao concreto, 

em que as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto pela via do 

pensamento, consiste, para esse autor, no percurso pelo qual o sujeito se apropria do concreto, 

reproduzindo-o na forma de concreto pensado. As três unidades de análise anteriormente 

citadas buscam, nesse movimento de ascenção do abstrato ao concreto, resolver o problema 
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especial do investigador, qual seja: a transformação em conceito dos dados de sua 

representação. Aqui em especial, tais unidades buscam explicar conceitualmente as 

determinações de um fenômeno, isto é, a apropriação dos elementos constituintes da atividade 

pedagógica do professor de Matemática sendo que, para cumprir tal objetivo, necessitamos de 

mediação teórica. 

 

Por que, então, o pensamento teórico se torna „meio universal‟ através do qual 

novamente passa – ou pode passar – tudo aquilo que já foi vivido na experiência, 

intuído na intuição, representado na representação, executado na ação, sentidopela 

sensibilidade?[...] O fato de que de tudo se podeelaborar uma teoria, e que tudo pode 

ser submetido a um explícito exame analíticodemonstra um certo „privilégio‟ de que 

goza a esfera teórica em confronto com asdemais. [...] Mas de que gênero de 

privilégio se trata? (...) A teoria não é nem averdade nem a eficácia de um ou outro 

modo não teórico de apropriação darealidade; ela representa a sua compreensão 

explicitamente reproduzida, a qual,de retorno, exerce a sua influência sobre a 

intensidade, a veracidade e análogasqualidades do modo de apropriação 

correspondente (KOSIK, 1969, p. 26, grifos do autor). 

 

A análise teórica do fenômeno investigado e representado pelas três unidades de 

análise deve, por conseguinte, se reportar explicitamente às relações que originam a gênese e 

o desenvolvimento de verificado fenômeno. E, assim, fornecer subsídios para a transformação 

do fenômeno da prática social encarnada pelos professores quando desenvolvem suas 

atividades pedagógicas na escola-campo de estágio. Para tal, a manifestação aparente e 

imediata do fenômeno é tomada como ponto de partida da análise na primeira unidade. Não se 

trata, pois, de rejeitar a forma pela qual o dado se mostra; pelo contrário, trata-se de sabê-la 

como dimensão parcial, aparente e periférica do mesmo. Conforme Kosik (1969), “a essência 

se manifesta no fenômeno”, embora isto se dê parcialmente e sob certos ângulos. Isso 

significa que “o fenômeno indica a essência e, ao mesmo tempo, a esconde” (KOSIK, 1969, 

p.11). Não é o caso de descartar a aparência no processo de procura pela essência, mas de 

torná-la visível porque a essência se manifesta sob esta – e não outra – forma da aparência. 

Assim, toda representação se prende  a uma base que é verdadeira; compete à análise desvelar 

qual é essa base ou essas bases-suporte de fato.  

 

Nenhuma representação pode desvincular-se do real, nem vincular-se totalmentea 

ele; ela não pode perder o vínculo com a realidade, visto que perderia também oseu 

suporte e, com ele, a legitimidade para representá-la. O mesmo ocorreria se ela se 

vinculasse integralmente à realidade; neste caso, o real seria revelado,suprimindo-a 

(ALMEIDA, 2001, p.27). 
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Conforme Kosik (1969, p. 12), “o fenômeno não é, portanto, outra coisa senão aquilo 

que – diferentemente da essência oculta – se manifesta imediatamente, primeiro e com maior 

frequência”. As unidades de análise anteriormente citadas têm por finalidade evidenciar o que 

Kosik (1969) chama de “núcleo interno essencial” (p.10, grifo do autor) do fenômeno. Cabe 

esclarecer que a natureza desse fenômeno independe dos distintos termos empregados para 

denominá-lo, quais sejam: ponto de partida ou „contemplação‟, segundo Ilyenkov (2008), 

„empírico‟, conforme Davidov (2008), „fenômeno‟, de acordo com  Kosik (1976) ou ainda 

„intuição‟, no entender de Marx (1978). Cabe ao pesquisador elaborar, a partir do contato 

imediato com os dados da contemplação, „representações‟(MARX, 1978), „noções‟ 

(ILYENKOV, 2008), ou ainda „concepções‟(DAVIDOV, 2008) para que assim tenha 

condições de orientar-se no mundo que investiga e manejar os objetos dos quais se apropriou.  

Sob esse prisma, o caminho se torna possível pela abstração conceitual, como explica 

Kopnin (1978), isto é: “para atingir a concreticidade autêntica, o conhecimento perde 

temporariamente a concreticidade em geral e passa ao seu próprio oposto: ao abstrato” (p. 

158).  Como ensina Marx (1978), esse caminho implica chegarmos a conceitos cada vez mais 

simples: “do concreto idealizado passaríamos a abstrações cada vez mais tênues até 

atingirmos as determinações mais simples” (p. 116). Partindo das aulas que os professores em 

formação realizaram na escola-campo de estágio, passamos pelos momentos em que eles 

compreenderam o que era a atividade pedagógica, quais implicações isto possuía, 

considerando-se seus percursos históricos como alunos da educação básica, e quais elementos 

constituíam essa atividade pedagógica, até chegarmos às abstrações mais simplistas, quais 

sejam: relação que esses sujeitos tiveram com seus professores de Matemática da educação 

básica; a forma como isto implicava nos modelos de aulas que tiveram ao longo de suas vidas; 

as formas como eles entendiam o „papel‟ desse professor até chegarem nesse dado momento. 

As unidades por nós construídas tiveram por objetivo a objetivação desse movimento e, 

retornando à realidade, compreendendo conceitualmente o objeto como “uma rica totalidade 

de determinações e relações diversas” (MARX, 1978, p.116). Com o propósito de realizar 

esse caminho, visamos apreender, na sequência, como nossa análise se corporifica em/nas 

unidades. 

 

Primeira Unidade de Análise: Os indícios de apropriação do planejamento como aspecto 

da atividade pedagógica  
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Ao iniciar nossa análise, colocamos a seguinte questão: como chegar a uma abstração 

que expressaria a essência objetiva dos fatos dados na contemplação e nas noções? Ou seja: 

diante dos dados do experimento formativo, como estabelecer a relação mais simples do\no 

interior desse processo formativo de professores de Matemática, aqui organizado e realizado, 

capaz de expressar as relações nas quais o concreto em desenvolvimento pode ter se realizado 

sem haver estabelecido ainda a relação ou o relacionamento mais complexo? De acordo com 

Davidov (1988a), é possível ao pesquisador
36

 identificar a abstração inicial, ou seja, a relação 

mais simples subjacente à concreticidade do objeto. A abstração inicial seria a fonte a partir 

da qual o todo se deriva e se desenvolve: “[...] a abstração inicial é a relação historicamente 

simples, contraditória e essencial do concreto que está sendo reproduzido” (DAVIDOV, 

1988a, p.100). Nesses termos, nessa primeira unidade procuramos compreender como os 

sujeitos em formação deram início ao entendimento de quais seriam os elementos que 

perfazem a „atividade pedagógica‟ do professor de Matemática, a partir da busca histórica de 

suas próprias relações com os anteriores docentes de Matemática da educação básica. Fizemos 

isto ancorados na premissa marxiana de que “o curso do pensamento abstrato que se eleva do 

mais simples ao complexo corresponde ao processo histórico efetivo” (MARX, 1982, p. 15-

16). 

A abstração distinguida nessa unidade se aproxima do objeto (os elementos que 

perfazem a atividade pedagógica do professor de Matemática) por captar sua essência, por 

apreender as leis que determinam e regulam sua existência no mundo objetivo. “Embora a 

abstração represente o objeto não sob a forma em que ele existe na realidade, ela tem por 

conteúdo aquilo que realmente existe” (KOPNIN, 1978, p.158). 

Para Duarte (1993), “a ciência cumpre tanto mais sua função na captação da essência 

da realidade natural e social quanto mais ela for capaz de formular leis explicativas de todo 

um conjunto de fenômenos, abstraindo das formas fenomênicas particulares” (p.116). 

Corroboramos tal discussão respaldados em Kopnin (1978) que assim postula: a abstração 

tem, na lógica dialética, a tarefa “não de separar uns dos outros os indícios sensorialmente 

perceptíveis mas através deles descobrir novos aspectos no objeto que traduzam as relações de 

essência” (p. 176). As relações buscadas nessa unidade nos servem para que, ancorados nelas, 

possamos desvelar o entendimento deles acerca do que eles entendem por elementos que 

constituem a atividade pedagógica, quais seriam esses elementos e, posteriormente, dão 
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 Outras relações abstratas simples devem existir certamente, contudo, a responsabilidade das escolhas aqui 

efetuadas são únicas e exclusivas desta pesquisadora. 
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ênfase ao planejamento como o primeiro aspecto que denunciam se apropriarem. Isto nos 

coloca a par da compreensão de que o abstrato na lógica dialética se refere a algo simples, 

desprovido de diferenças qualitativas e internamente não-desenvolvido ou indiferenciado 

(DAVIDOV, 1988a). 

Sustentados nesse entendimento, essa unidade se constitui num processo de redução 

do objeto a uma expressão abstrata, isto é, uma redução a seus traços essenciais. Essa redução 

é um momento organicamente necessário do processo de produção do conhecimento 

científico (ILYENKOV, 2008).  Ilyenkov (2008) afirma que a análise deva começar pelas 

abstrações mais simples e, a partir daí, caminhar para a síntese, para o sistema, para a 

combinação das abstrações. Ao longo desta e de todas as outras unidades, este será nosso 

movimento.  

O autor realça que o movimento capaz de identificar as definições ou relações 

particulares, bem como vinculá-las tendo em vista apreender as definições abstratas do todo 

não segue uma ordem arbitrária: “essa sequência é geralmente determinada, pelo processo 

histórico de nascimento, formação e desenvolvimento da esfera concreta da realidade que está 

sendo reproduzida no pensamento” (ILYENKOV, 2008, p. 59). Cabe ao pesquisador 

identificar, nas interdependências particulares encontradas por meio do estudo dos dados 

factuais e suas relações, a relação ou abstração substantiva, a base abstrata universal do 

objeto, a partir da qual as manifestações particulares desse objeto possam ser deduzidas em 

suas necessidades. Nesse caminho, no quadro a seguir procuramos sintetizar o movimento 

existente no interior desta unidade de análise. 

 

Primeira Unidade de Análise 

 

Os indícios de apropriação do planejamento como aspecto da atividade pedagógica  

 

 

 

 

Episódio 1: Da categoria mais  

simples a suas relações 

. 

Cena 1: A identificação da abstração substantiva: na relação entre o sujeito 

e seu professor de Matemática os sinais da importância  do planejamento na 

estrutura da atividade pedagógica  

 

Cena 2: Combinando as abstrações: os  modelos formativos e a valorização 

do planejamento 

 

Episódio 2: A elevação do 

curso do pensamento: indícios 

de entendimento da função do 

planejamento dentro da 

estrutura da atividade 

pedagógica 

Cena 1:  As atividades de ensino propostas pela pesquisadora: contexto de 

surgimento das relações necessárias à elevação da compreensão da ideia de 

planejamento  

 

Cena 2: Planejamento: elemento capaz  de relacionar as ações de ensino e as 

de aprendizagem na constituição da atividade pedagógica. 

Quadro 10: Demonstrativo do movimento existente no interior da Primeira Unidade de análise 

Fonte: Elaborada pela autora 



160 
 

 Primeiro Episódio: Da categoria mais simples a suas relações 

 

As cenas selecionadas para esse episódio têm como finalidade a apreensão do concreto 

que inicialmente surge ao pesquisador como o sensorialmente dado. Ao longo do desenrolar 

do fenômeno pesquisado, ele vai captar a integridade do objeto e a existência das conexões 

que conduzem para sua generacidade por intermédio de suas formas especiais de 

contemplação e representação, através da atividade sensória.  Sendo assim sabemos que, em 

diferentes momentos do experimento formativo, a realidade se mostra de formas diferentes, 

pois se encontra nas díspares etapas de construção do conhecimento. 

 

[...] a realidade concreta se reflete de maneira distinta. Nada sabíamos dela sem que 

primeiramente ela nos seja dada, na contemplação sensorial, em nossas sensações. O 

concreto se oferece diretamente para a contemplação sensorial; neste sentido o 

definimos como o perceptível e visível diretamente. A cognição somente pode 

iniciar-se partindo desse concreto sensorial, deste dado de maneira imediata e 

visível, tangível (ILIENKOV, 2006, p. 159) 

 

O concreto e o abstrato, de acordo com Rosental (1962, p. 324), são de grande 

importância para a compreensão da „essência do conhecimento‟. A essência é constituída na 

elevação do fenômeno para a lei. Um dos aspectos desse movimento evidenciado nesse 

episódio é “a relação entre o abstrato e o concreto [...]”, o caminho que leva do mundo 

objetivo para a abstração (ILIENKOV, 2006, p.151). A abstração inicial, substancial, 

expressa a essência do objeto concreto, sendo a essência a conexão interna que garante todas 

as especificidades particulares do objeto. 

 

[...] Trata-se de conexões objetivas, as que em sua dissociação e manifestação 

asseguram a unidade dos aspectos do todo, isto e, dão ao objeto um caráter concreto. 

Neste sentido, a essência é a determinação universal do objeto. Por isso a abstração 

geneticamente inicial, substancial, expressa a essência do objeto concreto 

(DAVIDOV, 1988, p. 147). 

 

Na busca dessa abstração substancial, pela qual todo e qualquer objeto se reduz à 

configuração universal, temos o desenrolar das cenas um e dois desse primeiro episódio. 

 

 Cena 1:  A identificação da abstração substantiva: na relação entre o sujeito e seu 

professor de Matemática, os sinais da importância do planejamento na estrutura da 

atividade pedagógica  
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Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – A referida cena se refere ao quarto encontro do experimento 

formativo localizado no mês de março, em uma aula de estágio realizada na Universidade. O cenário em que 

ela se deu era assim composto: proposta de discussão acerca dos modelos formativos de professores de 

Matemática; „tipos‟ de professores e suas atividades pedagógicas em que esses „modelos‟ podiam redundar. A 

cena iniciou com a fala de uma das professoras em formação que fez um comentário sobre os textos lidos. 

Transcrições da Cena 1 

1:GABRIELA – Nossa! Depois de ler os textos e ainda mais agora falando e ouvindo todos falarem estou aqui 

pensando quem já não teve tipos e tipos de professores de Matemática ao longo da vida até chegar aqui, não é 

verdade? E aqui também na faculdade tem de tudo que é tipo. 

2(1
37

):TIAGO – Esses tipos de professores que a Gabi tá falando, isso é tão forte na gente, que me lembro de 

uma profa do primário que fazia as continhas de um jeito e só aceitava a gente fazer daquele jeito, outro jeito 

não servia, aí nos tudo imitava o jeito dela, lógico, e isso me influenciou tanto que até hoje só sei fazer daquele 

jeito e se for pra ensinar eu ensino do mesmo jeito. 

3:VANUSA – Verdade, tem uns tipos de professores que dá vontade de esquecer para sempre, enquanto que 

outros marca a gente né. 

4(2):VIVIAN – É mais não era imitar de qualquer jeito não professora, era um imitar sabendo o que a gente 

estava fazendo, tínhamos noção do que estávamos fazendo. 

5(3):VANUSA – Isso é verdade Vivian, porque pra imitar a gente tem que entender, senão não dá, como 

imitar o jeito de dividir se nem sabe dividir. 

6:YANN – Acho que não aprendi dividir então, porque não imito nenhum professor meu não, mas também não 

sei dividir direito e muito menos ensinar uma criança a dividir. 

7: JOEL – Eu então nem se fala, vou nem falar nada professora. 

8: ALINE – Então, estava aqui ouvindo vocês e ainda não tinha falado nada. Mas estou pensando e falando 

comigo mesma.  

9: JOEL – Fala Aline, tava ti achando muito calada hoje mesmo. 

10 (4):ALINE – Fiquei pensando, os textos falam de modelos formativos e os tipos de professores que eles 

formam, e lógico como cada um desenvolve sua aula, como em cada modelo desse ele planeja, se é que todos 

planejam, e como eles fazem sua atividade de professor na sala de aula e aí começamos a falar dos tipos de 

professores de matemática que tivemos e a professora Maria Marta deixou a discussão seguir, não cortou o 

assunto, então fiquei pensando qual a relação disso com a temática do encontro de hoje, do que estamos 

falando,  com o que realmente era o objetivo do encontro de hoje, da aula de hoje que sabemos que é parte do 

experimento da pesquisa dela. 

11 (5):BRUNA – Verdade né, no fundo, entender como nossos professores foram para cada um de nós, como 

planejavam aquelas aulas, como disse a Aline se é que planejavam, porque parecia mais um ‘repetimento 

eterno’, deve ter ligação com a influência desses professores pra todos nós, em como vamos aprender a ser 

professores de Matemática, em como vamos entender a organizar nossas aulas de outra forma, porque não 

quero aulas de Matemática iguais as que tive, quero planejar elas de acordo com as necessidades de cada 

escola ou sala. 

12 (6):ALINE – No fundo como você disse Bruna, a forma como esses professores nos ensinaram, como essas 

aulas eram planejadas se é que eram planejadas, a forma como aprendemos e a forma como vamos ensinar tá 

tudo ligado e como vários de nos somos de uma mesma época de escola existe uma ligação entre a visão de 

cada um e o jeito geral que a Matemática era ensinada, o jeito geral, comum,  que esses professores 

ensinavam. 

13:VANUSA – É desse jeito mesmo 

14:GABRIELA – Como sou a mascote, a mais novinha, então tem uma diferença aqui gente. 

15 (7):JOEL - O  que nos fez chegarmos aqui hoje, com as ideias que temos sobre Matemática não foi passado 

pra nós por herança de pai pra filho, tem a ver com onde estudamos, a época que estudamos, os tipos de 

professores daquela época, com o tipo das coisas e das pessoas daquela época. A sociedade da nossa época 

nos fez como somos hoje, acho que é daí a grande diferença em como penso e aprendi e aprendo a Matemática 

quando comparo com a Gabi que é de outra época que a minha. 

                                                           
37

 Os números sublinhados entre parênteses indicam a enumeração dos flashes da referida cena. Os flashes se 

encontram em itálico dentro das cenas. As falas estão em formatação usual. Os números que vem antes dos 

parênteses indicam a sequência das falas dos sujeitos dentro da cena. Falas e flashes não são entendidos aqui em 

nenhum momento como elementos equivalentes. 
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16:TIAGO – Essas coisas são tão complicadas, que da até um nó na cabeça tem hora. Fico pensando nisso tudo 

e quando acho que entendo, parece que não entendi. 

17:JOEL -  Bem que a professora disse que: oh não garanto que será fácil o que vamos fazer, mas vai ser 

gratificante. O professor dela no primeiro encontro vocês lembram, ficava falando toda hora que o caminho não 

ia ser fácil. 

18:BRUNA -.Mas eu estou achando muito bom, sinceramente nunca nem tinha parado para pensar e muito 

menos para falar sobre como tinham sido meus professores de Matemática até chegar aqui na faculdade. 

19:JOEL – Você é tão novinha Bruna, por isso nem teve tempo ainda pra isso. 

20:BRUNA – Ah nem vem você de novo Joel com essa história de novinha.   

21:MM – Vamos lá pessoal não vamos perder o foco das nossas discussões.  

22 BRUNA – Tá vendo Joel, culpa sua a professora  até danou com a gente (rsrs). 

23 (8):VANUSA – Oh, voltando aqui ao nosso assunto, eu acho que cada tipo desse de professor que a gente 

tinha ensinava era um tipo de Matemática diferente. 

24:VIVIAN – Como assim, Vanusa, não entendi? 

25 (9): VANUSA– Eh, deixa eu ver se consigo explicar pra vocês: é tipo assim, tinha aqueles preocupados em 

mostrar que a Matemática servia para as coisas do dia a dia, era útil. 

26 (10): YANN-  Espera aí Vanusa, também tinha e tem aqueles que gostam de mostrar ela como linda, 

incontestável, mas que quando eu tava no ensino médio vivia pensando: linda, incontestável mas não serve pra 

muita coisa neh. Até hoje aqui na faculdade temos esses dois tipos de professores. 

27: LUCIANA – Tem outros modelos de professores também, mas é melhor nem falar né, acho que não vem 

ao caso.  

28 (11): YANN – Todos os lugares, todos os momentos, cada época tem de tudo um pouco, mas sempre tem 

uns modelos de professor e de ensino de Matemática que sobressaem em cada época dessa, parem para 

observar que vocês vão ver que eu tô certo. 

29 (12): ALINE – Acho que isso tem a ver com as necessidades de cada época dessa, Yann. Conforme a 

necessidade que eles tinham ai ensinavam a Matemática de um jeito ou outro. Hoje parece que percebo que 

estão mais preocupados em planejar o que vão ensinar, as coisas tem mais uma sequência lógica, tipo início, 

meio e fim, a aula de qualquer jeito, do tipo ‘como dá está bom’ aos poucos está diminuindo, existe uma 

mudança em andamento, lenta é verdade, mas gradual. 

30: TIAGO - Nossa quando li esses textos, não vi tanta coisa aqui como vocês viram. 

Quadro 11: Localização, cenário e efetivação e desenvolvimento da Cena1, Episódio 1, Unidade 1 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Retomando as citações anteriores, entre as quais as de Ilyenkov (2006) e Davidov 

(1988), temos que o desenvolvimento humano não é determinado por leis naturais universais. 

Ele se encontra profundamente ligado às condições objetivas da organização social e das 

relações interpessoais experenciadas na realidade que abriga essas condições. Isto aponta para 

a impossibilidade de se estabelecerem estágios de desenvolvimento que se sucedam em uma 

ordem fixa e universal, válida para todo e qualquer sujeito em todo e qualquer contexto e a 

qualquer tempo. Quanto aos professores em formação, apesar de estarem todos no mesmo 

„estágio
38

‟ formativo, possuíam visões e discernimentos diferentes em relação aos seus 

processos de aprendizagem da Matemática ao longo de suas vidas.  Imbuídos dessas 

concepções, vislumbramos nos flashes dessa cena os indícios de que os sujeitos enxergam 

estreita relação entre a forma como conceberam a Matemática escolar e o „tipo‟ de professor 
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Segundo Leontiev (2001), nem o conteúdo dos estágios nem sua sequência no tempo são universais e 

imutáveis, pois dependem das condições históricas concretas nas quais se processa o desenvolvimento do sujeito, 

não sendo exclusivamente a idade dele, enquanto tal, que determina o conteúdo do seu desenvolvimento; ao 

contrário são os próprios limites de um estágio, “que dependem de seu conteúdo e se alteram pari passu com a 

mudança das condições histórico-sociais” (LEONTIEV, 2001, p. 66). 
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de Matemática (e a maneira como constituíam e desenvolviam suas atividades pedagógicas) 

que possuíram ao longo de suas vidas como alunos.  

Essa discussão não era central naquele encontro do experimento formativo, entretanto, 

surgiu quando, em um dos textos, abordamos os modelos de processos formativos existentes e 

que tipo de professor e de atividade pedagógica cada um deles pode encaminhar. Nesse 

momento os sujeitos perceberam a proximidade desses tipos de professores e das atividades 

pedagógicas destacadas e dos que eles tiveram, como também o papel da relação com esses 

„tipos de professores‟ e com seus próprios aprendizados da Matemática escolar. Sabemos que 

tais percepções dos sujeitos em formação ancoram em postulados leontievianos que assim 

asseveram: situação objetiva ocupada pelo sujeito no interior das relações sociais em cada 

período de seu desenvolvimento constitui um elemento fundamental para compreender o 

processo de desenvolvimento
39

 psíquico na ontogênese. Ou seja: o que determina diretamente 

o desenvolvimento de um sujeito é sua própria vida e o desenvolvimento dos processos reais 

desta vida.  

Existe, por conseguinte, estreita relação entre o desenvolvimento do sujeito e a 

sociedade na qual se insere. Cabe-nos compreender as condições objetivas disponibilizadas a 

ele como fator determinante de seu desenvolvimento e, em valor equivalente, das relações que 

estabelece com outros sujeitos (em nosso caso, as relações que os sujeitos da pesquisa 

constituíram com seus professores de Matemática da educação básica). Tais relações foram de 

grande importância para esses professores em formação, como se evidencia no flash a seguir: 

Esses tipos de professores que a Gabi tá falando, isso é tão forte na gente, que me lembro de 

uma profa do primário que fazia as continhas de um jeito e só aceitava a gente fazer daquele 

jeito, outro jeito não servia, aí nós tudo imitava o jeito dela lógico, e isso me influenciou 

tanto que até hoje só sei fazer daquele jeito e se for pra ensinar eu ensino do mesmo jeito 

(TIAGO - Flash 1, Cena 1). O flash também aponta a imitação como aspecto fundamental nos 

processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento.  Para Vigotski (1996), a imitação
40

 é 
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Embora Vigotski (1995) compreenda o desenvolvimento infantil como uma unidade entre as linhas de 

desenvolvimento biológico e cultural, a diferenciação entre os planos natural e cultural do desenvolvimentose faz 

necessária, em sua análise, para que não se incorra em uma interpretação biológica dos processos psicológicos 

superiores humanos. Vigotski postula que a gênese das funções psicológicas exclusivamente humanas não é 

biológica, mas fundamentalmente cultural. Em linhas bem gerais, o termo cultura na teoria vigotskiana refere-se 

à totalidade das produções humanas, isto é, a tudo aquilo que se contrapõe ao que é dado pela natureza, que 

resulta da ação criadora e transformadora do homem sobre a natureza. 
40

Reside aí a grande diferença entre a imitação humana e animal. Diferentemente do homem, o animal não 

é capaz de assimilar nada essencialmente novo ou desenvolver suas faculdades intelectuais por meio da 

imitação: “é possível afirmar que o animal não pode ser ensinado, se entendermos o ensino no sentido 

específico do homem” (VIGOTSKI, 2001, p.331). 
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um das vias fundamentais de desenvolvimento humano, pela qual o sujeito avança nas suas 

potencialidades: “a imitação, se concebida em sentido mais amplo, é a forma principal em que 

se realiza a influência da aprendizagem sobre o desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1996, p.331). 

Para o autor o desenvolvimento decorrente da “colaboração via imitação” é a fonte do 

surgimento de todas as propriedades especificamente humanas da consciência. Isso porque a 

imitação não é uma simples transferência mecânica da conduta de um ser a outro, mas implica 

determinada compreensão do significado da ação do outro. 

Na imitação propriamente humana, a conduta a ser imitada precisa ser, em alguma 

medida, compreendida pelo sujeito que pretende imitar o outro, ou seja, a imitação só é 

possível se acompanhada do entendimento. Os professores em formação confirmam essa 

compreensão nos flashes dois e três desta cena: É mais não era imitar de qualquer jeito não 

professora, era um imitar sabendo o que a gente estava fazendo, tínhamos noção do que 

estávamos fazendo (VIVIAN, Flash 2, Cena 1). Isso é verdade Vivian, porque pra imitar a 

gente tem que entender, senão não dá, como imitar o jeito de dividir se nem sabe dividir 

(VANUSA, Flash 3, Cena 1). Por isso, nem tudo pode ser imitado pelo sujeito, ele “só 

consegue imitar o que se encontra na zona das suas próprias potencialidades intelectuais” 

(VIGOTSKI 2001, p.328). Ancorados em Vigotski (1995), salientamos a necessidade de 

abdicar “à ideia que reduz a essência da imitação à simples formação de hábitos e 

compreender a imitação como um fator efetivo no desenvolvimento das formas superiores do 

comportamento humano” (p.138). O autor corrobora a discussão ao afirmar que a 

aprendizagem escolar se organiza vastamente com alicerce na imitação. Isto porque, na 

escola, o aluno não aprende o que sabe fazer só, mas o que ainda não sabe e lhe vem a ser 

compreensível em cooperação com o professor e sob sua orientação (VIGOTSKI, 2001). 

Visamos, com os flashes iniciais desta cena, a superar o contato pseudoconcreto com a 

identidade aparente em direção à determinação essencial do fenômeno. Isto significa desvelar 

as mediações particulares que condicionam o modo de ser da singularidade, buscando 

compreender a relação de „imitação‟ dos professores que tiveram como referente empírico da 

análise de uma singularidade-particular.  Nesse sentido, no plano da identidade do fenômeno, 

devido a uma complexa conjuntura de fatores, podemos compreender que, a forma como 

organizaram suas aprendizagens da Matemática escolar e como estão organizando suas 

aprendizagens da docência em Matemática nessa instituição, é única e irrepetível. Fatores de 

diversas naturezas produzem essa irrepetibilidade, por exemplo: a história pessoal dos 

professores em formação e as características das comunidades em que estavam inseridas as 
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escolas onde estudaram, as peculiaridades do processo formativo que experienciam, entre 

outros. Fosse a investigação realizada em outra IES, o referente empírico seria diverso, pois 

estaríamos nos debruçando sobre outra singularidade. 

No entanto, a singularidade é sempre uma singularidade-particular que materializa a 

dimensão universal do fenômeno. Assim, a apropriação dos aspectos constituintes da 

atividade pedagógica do professor de Matemática que aqui se processa é, ao mesmo tempo, 

expressão da aprendizagem da docência em Matemática em sua universalidade. Neste caso, a 

dimensão universal refere-se às tendências generalizadas historicamente constituídas que 

dirigem o desenvolvimento do fenômeno, ou seja, refere-se a sua determinação essencial. As 

expressões singulares materializam, pela mediação da particularidade, tendências mais amplas 

de desenvolvimento do fenômeno. Desvelar a dimensão universal que se expressa e se 

concretiza na singularidade implica compreender a apropriação dos aspectos constituintes da 

atividade pedagógica do professor de Matemática no geral e seu desenvolvimento histórico no 

interior da totalidade social capitalista. 

Dando continuidade à análise da cena, isto é, na busca pelos flashes, esperamos 

encontrar a superação, pelos sujeitos, da simples tomada de consciência empírica dos fatos da 

pesquisa. Do mesmo modo, cada abstração não tem sentido como condição de apreensão 

concreta da realidade se não for por via que se eleve, abstratamente, do objeto em pensamento 

à sua expressão cada vez mais concreta, na forma de conceito. A compreensão do fenômeno 

revela a conexão entre o individual e o universal, o externo e o interno, como exemplificado a 

seguir: Fiquei pensando, os textos falam de modelos formativos e os tipos de professores que 

eles formam e lógico como cada um desenvolve sua aula, como em cada modelo desse ele 

planeja, se é que todos planejam, e como eles fazem sua atividade de professor na sala de 

aula e aí começamos a falar dos tipos de professores de Matemática que tivemos e a 

professora Maria Marta deixou a discussão seguir, não cortou o assunto, então fiquei 

pensando qual a relação disso com a temática do encontro de hoje, do que estamos falando 

com o que realmente era o objetivo do encontro de hoje, da aula de hoje que sabemos que é 

parte do experimento da pesquisa dela (ALINE, Flash 4, Cena 1). Verdade né, no fundo, 

entender como nossos professores foram para cada um de nós, como planejavam aquelas 

aulas, como disse a Aline se é que planejavam, porque parecia mais um ‘repetimento eterno’, 

deve ter ligação com a influência desses professores pra todos nós, em como vamos aprender 

a ser professores de Matemática, em como vamos entender a organizar nossas aulas de outra 

forma, porque não quero aulas de Matemática iguais as que tive, quero planejar elas de 
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acordo com as necessidades de cada escola ou sala (BRUNA, Flash 5, Cena 1). No fundo 

como você disse Bruna, a forma como esses professores nos ensinaram, como essas aulas 

eram planejadas se é que eram planejadas, a forma como aprendemos e a forma como vamos 

ensinar tá tudo ligado e como vários de nós somos de uma mesma época de escola existe uma 

ligação entre a visão de cada um e o jeito geral que a Matemática era ensinada, o jeito geral 

comum que esses professores ensinavam (ALINE, Flash 6, Cena 1). Esses flashes pretendem 

revelar o conteúdo universal do objeto inserindo-o em um sistema e formando uma base 

conceitual que corresponde a seu conteúdo interno. “O interno é observado em mediações, em 

um sistema, no vir-a-ser de um todo”  (ILYENKOV, 2008, p.93). Dessa forma, a ideia do 

planejamento como elemento constituinte da atividade pedagógica se encontra posto no 

sistema de relações que os sujeitos da pesquisa constroem envolvendo as percepções que 

possuem acerca dos professores de Matemática  que tiveram e de como eram essas aulas. 

Conforme Ilienkov (2008),  o observável é correlacionado com o passado e com o potencial 

futuro do fenômeno, seu devir, em que o “pensamento dialético [teórico] revela transições, 

movimento e desenvolvimento” (2008, p. 78).  

Os mencionados flashes evidenciam o fato de que a essência de um objeto só pode ser 

revelada estudando-se o processo de sua origem e desenvolvimento. Então, buscamos 

apreender a fonte do fenômeno, sua gênese, as razões internas para as condições da origem do 

objeto. Nas palavras de Davidov, isto significa compreender “a que propósito e por que, em 

que base, com que potencial o objeto veio a existir nessa forma e não em outra” (2008, p. 98). 

Essa apreensão das relações internas essenciais que organizam o fenômeno é a base para 

intervenções como o experimento que subsidiou esta investigação. Tais intervenções podem 

resultar em reais transformações do objeto, ou seja, transformações para além da superfície, 

que alcançam a essência do fenômeno. O uso de ações (objetivadas nos quatro momentos do 

experimento formativo anteriormente delineados) foi caminho para perseguir o processo de 

formação do concreto como “método especial de reflexão da realidade, que a conhece de 

forma mais profunda e precisa” (DAVIDOV, 2008, p. 98). Ancorados nas ideias de Davidov 

(2008), dizemos que o estudo e entendimento da gênese (origem) do fenômeno pesquisado, 

seu movimento (desenvolvimento histórico) e seu sistema holístico (todo) são os pontos-

chave capazes de reproduzir a realidade concreta como a unidade do diverso por meio da 

ascensão do abstrato ao concreto. 

Nesses termos, uma investigação que se pretenda crítica da realidade social deve 

tomar como referência a genericidade, justamente como possibilidade de revelar o possível 
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abismo entre a produção do gênero humano e as expressões singulares da prática social. Esse 

princípio nos parece ainda mais relevante em uma pesquisa como a presente que se propõe 

sistematizar princípios para a organização da aprendizagem da docência em Matemática e do 

ensino da Matemática escolar.  Imersos nessa discussão nos questionamos: Que aprendizagem 

da docência e que ensino de Matemática oferecer? Sob a ótica marxista, a referência para se 

responder tal questão são as máximas possibilidades de humanização historicamente 

conquistadas pelo gênero humano. A categoria de gênero humano, como explica Duarte 

(1993), expressa o resultado da história social do homem e refere-se às máximas 

possibilidades concretamente existentes de sua vida. O gênero humano tem, portanto, uma 

existência objetiva, expressa nas objetivações produzidas pela atividade social das gerações 

passadas e presentes. A formação dos indivíduos em „humanos‟ se dá justamente na medida 

em que a eles é possibilitada a apropriação das objetivações do gênero, pois, aquilo que de 

fato nos caracteriza como tal não se transmite pela hereditariedade, mas pela cultura: O que 

nos fez chegarmos aqui hoje, com as ideias que temos sobre Matemática não foi passado pra 

nós por herança de pai pra filho, tem a ver com onde estudamos, a época que estudamos, os 

tipos de professores daquela época, com o tipo das coisas e das pessoas daquela época. A 

sociedade da nossa época nos fez como somos hoje, acho que é daí a grande diferença em 

como penso e aprendi e aprendo a matemática quando comparo com a Gabi que é de outra 

época que a minha (JOEL, Flash 7, Cena 1).  

O concreto buscado por nós ao longo dessa cena e de toda nossa análise, na visão de 

Ilienkov (2006, p. 152), “não é só a integridade de uma coisa ou de um fenômeno, mas a 

integridade dos nexos e relações da coisa e do fenômeno com outras coisas e fenômenos, de 

suas concatenações [...]”. Por isso, o caminho de busca do processo pelo qual os professores 

em formação vão se apropriando dos aspectos constituintes de suas atividades pedagógicas, 

que é nosso objeto de estudo, e em especial do elemento planejamento nessa unidade, não nos 

permite fixar apenas no movimento da parte do experimento que se detinha no 

desenvolvimento de ações voltadas especificadamente à constituição desse aspecto da 

atividade pedagógica. Ao contrário, essa cena é prova de que nos preocupamos também com 

os nexos e relações do objeto de pesquisa com o movimento lógico histórico expresso na 

conexão dialética entre o universal, particular e o singular e suas concatenações com os 

processos de abstração, generalização, pensamento, entre outros, ou seja, suas múltiplas 

determinações. 



168 
 

Nesse movimento, entendemos o ensino da Matemática escolar como prática social 

humana.  Essa prática não emergiu e se consolidou como tal casualmente, mas como parte do 

processo mais amplo de reprodução social conexa às necessidades societárias que motivaram 

o surgimento e a consolidação do ensino de Matemática em seu desenvolvimento histórico. 

De tal modo, atentamo-nos para flashes que dão continuidade à busca de relações do processo 

de desenvolvimento do nosso objeto de estudo, bem como a compreensão dos sujeitos quanto 

à conectividade do ensino de Matemática e as necessidades históricas da sociedade: Oh, 

voltando aqui ao nosso assunto, eu acho que cada tipo desse de professor que a gente tinha 

ensinava era um tipo de Matemática diferente (VANUSA, Flash 8, Cena1). Eh, deixa eu ver 

se consigo explicar pra vocês: é tipo assim, tinha aqueles preocupados em mostrar que a 

Matemática servia para as coisas do dia a dia, era útil (VANUSA, Flash 9, Cena 1).  Espera 

aí Vanusa também tinha e tem aqueles que gostam de mostrar ela como linda, incontestável, 

mas que quando eu tava no ensino médio vivia pensando: linda, incontestável mas não serve 

pra muita coisa neh. Até hoje aqui na faculdade temos esses dois tipos de professores 

(YANN, Flash 10, Cena 1).Todos os lugares, todos os momentos, cada época tem de tudo um 

pouco, mas sempre tem uns modelos de professor e de ensino de Matemática que sobressaem 

em cada época dessa, parem para observar que vocês vão ver que eu to certo (YANN, Flash 

11, Cena 1).  Acho que isso tem a ver com as necessidades de cada época dessa, Yann. 

Conforme a necessidade que eles tinham ai ensinavam a Matemática de um jeito ou outro. 

Hoje parece que percebo que estão mais preocupados em planejar o que vão ensinar, as 

coisas tem mais uma sequência lógica, tipo início, meio e fim, a aula de qualquer jeito, do 

tipo ‘como dá está bom’ aos poucos está diminuindo, existe uma mudança em andamento, 

lenta é verdade, mas gradual (ALINE, Flash 12, Cena 1) 

Desde o momento em que a Matemática começou a tomar forma como área de 

conhecimento, ainda na era platônica e pitagórica, já estava associada a uma classe 

privilegiada, sendo considerada  ciência nobre, desligada dos ofícios e das atividades manuais 

(EVES, 2007).  Recebeu status de nobreza e ainda é tratada como tal. Entretanto, o ensino 

dessa disciplina sempre foi rodeado de dificuldades e obstáculos quase intransponíveis. Até 

hoje encontramos nas escolas a preocupação, por parte dos professores, com o tipo de 

Matemática a ensinar e como ensinar: a ciência Matemática ou a Matemática prática que se 

aplica aos problemas cotidianos?  

Profundas mudanças trouxeram como consequências a priorização dos estudos 

teóricos e a desvalorização das aplicações práticas que vieram a influenciar todo o 



169 
 

desenvolvimento futuro da Matemática e de seu ensino. Segundo D‟Ambrósio (1999) o Brasil 

não fez, e não faz, a sua história sozinho e, acompanhando as tendências mundiais, tem se 

mostrado preocupado com o ensino  da Matemática: Hoje parece que percebo que estão mais 

preocupados em planejar o que vão ensinar, as coisas tem mais uma sequencia lógica, tipo 

início, meio e fim, a aula de qualquer jeito, do tipo ‘como dá está bom’ aos poucos está 

diminuindo, existe uma mudança em andamento, lenta é verdade, mas gradual. (ALINE, 

Flash 12, Cena 1).  De acordo com  D”Ambrósio (1999), a partir das três grandes revoluções 

da modernidade, a Revolução Industrial (1767), a Revolução Americana (1776) e a 

Revolução Francesa (1789), as preocupações com o ensino de Matemática começam a tomar 

rumo próprio. À medida que a ciência moderna avançava e a tecnologia gerava máquinas, 

tornava-se inevitável discutir a educação dessa nova classe de trabalhadores. A ampliação do 

ensino às classes trabalhadoras, ou seja, a universalização da educação e a relação educação-

trabalho passaram a ser, a partir desse momento, os grandes temas das discussões 

educacionais. A resposta à questão de quais seriam essas necessidades é certamente complexa 

e demanda uma análise sócio-histórica. Sem essa pretensão, nossa estratégia consiste em 

buscar identificar os principais nexos entre essas abstrações iniciais e o desenvolvimento de 

ascensão ao concreto no que tange à constituição pelos sujeitos, dos elementos que perfazem 

a atividade pedagógica. Para tanto, trabalhamos com a totalidade do processo formativo que 

se delineia ao longo do experimento formativo. Entendemos que as diferentes modalidades de 

professores, de ensino de Matemática, de atividades pedagógicas e dos seus elementos 

constituem-se historicamente, como buscaremos pontuar ao longo da análise da próxima cena.  

 

Cena 2: Combinando as abstrações -  os modelos formativos e a valorização do 

planejamento 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 2 – A referida cena encontra-se no quinto encontro do 

experimento formativo, no mês de março, em uma aula de estágio desenvolvida na Universidade. O cenário em 

que ela se realizou era o de continuidade da discussão dos textos que tratavam dos modelos formativos para 

professores de Matemática, bem como modelos de professor que essas propostas acabavam formando. A cena 

se inicia com a fala da pesquisadora fazendo um comentário sobre a temática do encontro. 

Transcrições da Cena 2 

1:MM - Durante muito tempo, em todo o mundo, pouco ou nada houve de preocupação em se investigar sobre 

a formação de professores, em especial formação de professores de Matemática. Só recentemente começam a 

aparecer trabalhos que disseminam teorias, conceitos e princípios como resultados de investigação de questões, 

tais como: O que os professores conhecem? Que conhecimento é essencial para o ensino de Matemática? Quem 

produz conhecimento sobre o ensino de Matemática? Como se formam esses professores? Uma possível 
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justificativa para a explosão de pesquisas centradas no professor e, posteriormente, no professor de Matemática, 

pode estar relacionada ao fato de que ele passou a ser considerado o sujeito responsável pelo ensino, sujeito que 

pensa e constrói e não apenas reproduz conhecimentos. No Brasil, vivemos um crescimento de pesquisas sobre 

formação de professores, incluindo as de natureza mais geral e as desenvolvidas por áreas específicas, como a 

formação de professores de Matemática, evidenciando uma descoberta importante: a formação docente deve 

constituir-se em objeto fundamental de investigação no terreno científico. 

2(1)MARILENE – Professora mas deixa eu entender uma coisa aqui. Esse negócio de formação de professor é 

novo né, mas professor existe a muito, muito tempo antes, então fico pensando como é que se fazia um 

professor então? 

3 (2):ALINE – Você quer dizer como que se formava professores neh Marilene? 

4: MARILENE – Isso Aline, como era que se formavam os professores então?  

5: BRUNA – Posso responder profa? 

6:MM -  Pode sim Bruna. 

7 (3): BRUNA – De acordo com os textos que lemos, os professores não eram formados nas Universidades, 

até porque as Universidades não existiram sempre neh, uns aprendiam a ser professor olhando o outro a ser 

professor. 

8 (4): JOEL– Tipo, olhe e faça o que eu faço. Eu entendi assim.  

9 (5): TIAGO - É mais professor não tem que aprender só o be-a-bá da sala de aula, como se fosse uma 

sequência a ser repetida eternamente, os tempos mudam, os alunos mudam, ele também muda junto a tudo 

isso. Até já falamos isso da precisão do professor de planejar o que vai fazer em sala de aula, mas esse 

planejamento tem que atender as coisas da realidade que ele e seus alunos tão vivendo, o planejamento é 

importante demais, mais planejar não é pegar um caderno com exercícios de 10, 20 anos e ficar repetindo 

aquilo não, planejar é imaginar, ver antes de acontecer como aquela aula tem que ser, ,prever como fazer para 

ensinar 

10 (6):VANUSA - Mesmo sem entender ou saber hoje, tudo que está por trás do chamado ‘modo de formar 

professores’, ou como é que a gente fala aqui ..... processo de formação de professores, sei que existe muito 

mais por trás disso, deve ser e na verdade é tudo muito complexo, envolve muita gente, muitas coisas 

relacionadas . 

11 (7): ALINE - Do mesmo jeito que tá acontecendo com a gente aqui nesse experimento, pra entender tudo 

que tá se passando de verdade, no fundo, tem que ter uma ideia de todas as coisas que discutimos para aí 

entendermos as atividades que vamos ainda planejar para desenvolver lá com os meninos no colégio, porque 

planejamento é coisa séria, é importante demais, então tem que ter cuidado e atenção. 

12: TIAGO – Nossa já fico pensando nessas atividades que vamos ter que fazer e me dá até dor de cabeça, frio 

na barriga. 

13:VANUSA – Ai Tiago larga de ser exagerado neh, não vamos fazer sozinho cada um a sua, se fosse ai eu 

também estava me descabelando. 

14:GABRIELA – Mais para dar conta temos que entender tudo isso de uma maneira geral, porque está tudo 

interligado. 

15 (8): MARILENE - Nos mesmos só vamos entender nossa própria formação vivida durante esse ano se 

vermos de forma completa, geral. Tipo assim, temos que entender como era que se formava os professores, 

mas também entender a relação disso, no geral, com nosso próprio modo de aprender a ser professor que 

estamos fazendo hoje. Aí complicado isso né.. 

16:MM – Então pessoal, ainda sobre o percurso histórico sobre formação de professores constatamos que, ao 

longo dos últimas décadas, as sucessivas mudanças introduzidas no processo revelam um quadro de 

descontinuidade do processo.  A questão de valorização do planejamento como indispensável na constituição 

da atividade pedagógica desse professor de Matemática de início era ausente, depois vai penetrando lentamente 

nos processos de formação de professores. Mas não encontrou, até hoje, um encaminhamento satisfatório. 

17:JOEL -  Isso é verdade professora. 

18:YANN – Parece que não sabem direito o que querem quando o negócio é formação de professor. 

19: TIAGO – Olha se tem base né, justo uma coisa tão séria como essa né, pois é formar o cara que vai formar 

outras pessoas. 

20 (9):BRUNA –  Mas de uma maneira geral, tem dois grandes modelos para pensar quando o negócio é 

formação de professor.   

21 (10): MARILENE – Isso, esses dois modelos a gente vê bem claro aqui na Universidade também, isso de 

uma parte se preocupar mais se vamos aprender a Matemática pura e nem precisa planejar mais nada depois, 

porque isso basta, aí nesse caso o planejamento deve se resumir só em escolher os exercícios mais difíceis pra 

os alunos fazerem. 

22 (11):BRUNA – Como se não precisasse de mais nada para saber dar aula de Matemática, é só saber 

Matemática pura como disse a Marilene e pronto, puf já vira professor de Matemática, porque esse negócio de 
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ficar planejando é para o curso de Pedagogia. 

23 (12): VANUSA – Também do jeito que vimos nos textos tem a linha dos que acham que só precisa saber 

um monte de Pedagogia, de jeito de ensinar, as didáticas das coisas da Matemática e aí planeja tanta coisa 

para ensinar, mas isso vem vazio do conteúdo mesmo. 

24 (13):VIVIAN– Sabe fico pensando e até parece que quem mais devia se preocupar com a formação de 

professores, a própria faculdade, as pessoas daqui da faculdade, digo os professores mesmo, não se 

preocupam não, porque cada um tá mais preocupado em ficar falando pra nós que o jeito dele é o mais certo, 

tipo assim: ohh o importante é saber Matemática, tem que saber Matemática, se você sabe Matemática não 

precisa ficar inventando coisas para por no planejamento, chega na aula pega o livro e faz os modelos de 

exercícios para os meninos e pronto, como se o planejamento fosse perca de tempo. E outro ohhh importante e 

saber o jeito disso ficar interessante para o aluno, isso aprendi com a didática, planejar didaticamente o 

ensino é importante e coisas do gênero. 

25 (14): TIAGO - Sabe de uma coisa deviam era juntar as duas coisas, os dois modelos que o autor do texto 

traz aí. 

26: MARILENE – É mais para juntar como você tá falando aí tem que saber fazer isso né. E eu acho que esse 

juntar da um trabalhão. Acho que a professora Maria Marta tá tentando fazer esse ajuntamento. 

27(15): LUCIANA - E ainda tem os cursos e os professores que pensam que vamos aprender a ser professor 

de Matemática exclusivamente na prática, sem planejamento ou preparação teórica nenhuma, que apenas nos 

treinando a dar aulas será o suficiente.   

28 (16): VANUSA - Desse jeitinho aí mesmo. Foi desse jeito que fizeram com a gente no estágio 1, 

observamos, treinamos na semirregência e regência e aí repetimos o treinamento na ridícula da aula-prova, 

não planejamos uma atividade que seja, porque copiar os exercícios que estavam no livro da professora 

regente e falar que aquilo era planejamento é uma vergonha né. 

29: LUCIANA – Esse juntar as coisas que a Marilene disse vai ser importante na hora de planejar as atividades 

lá da escola. 

30: MARILENE – Nossa se vai ser.   

31: GABRIELA – Mas ao menos teremos uma chance que seja de que eles aprendam aqueles conteúdos, e 

conteúdo de ensino médio né mole não. 

32: MARILENE – Não mesmo, e isso me preocupa também porque aqui ensinam tanto cálculo pra gente e nem 

damos aula disso nas escolas e fica faltando os conteúdos que vamos precisar ensinar no dia a dia. 

33: GABRIELA – Essa é outra questão que tinha que ser revista também. 

34: VANUSA – E como tinha porque, ensinam e quase nos matam com conteúdos que nem vamos ensinar 

nunca nas escolas e deixam de ensinar conteúdos básicos que vamos precisar para sermos professores de 

Matemática. 

Quadro 12: Localização, cenário e efetivação e desenvolvimento da Cena 2, Episódio 1, Unidade 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Ao realizar a análise, o pesquisador não possui prontas, ao nível de conhecimento 

científico, todas as definições com as quais se forma o sistema analítico. Contudo, sua tarefa 

não se reduz a agrupar formalmente o que Ilienkov (2008) chama de “frágeis abstrações já 

preparadas”, meramente aplicando as operações teóricas conhecidas por ele. Ao contrário, o 

pesquisador, no curso de sua análise quando organiza um sistema de abstrações já existentes, 

tem sempre de olhá-las criticamente preocupando-se em confrontá-las com os fatos
41

; desta 

forma recorre ao processo que se eleva do abstrato na realidade ao concreto no pensamento. 

                                                           
41

Ao contrário do que muitos pensam, o materialismo histórico dialético não desvaloriza os fatos. O ponto de 

partida para Marx é sempre um fato, ou um conjunto de fatos. O ponto de partida aqui é entendido como a 

expressão factual, empírica, fenomênica da realidade. Marx está nas antípodas do Empirismo, recusa-o, mas essa 

recusa não significa de forma alguma que ele desconsidera a realidade empírica, a expressão empírica do real. 

Para Marx, a factualidade que é a aparência, a expressão fenomênica da realidade ou do real é valida, sendo para 

ele, a aparência o ponto de partida.  
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Essa „elevação‟ não é meramente uma „premissa‟ de edificação de um sistema científico, na 

verdade é toda a organicidade da edificação desse sistema. O „abstrato‟ não é o fim em si 

mesmo, mas o meio de concretização do processo teórico pelo qual os sujeitos se 

movimentam, sendo cada ato de generalização que avança em cada cena um momento 

„desvanecedor‟ do movimento geral (ILIENKOV, 2008).  

 

Naturalmente o concreto no pensamento não é um fim em si mesmo, não é a meta 

final. A teoria tomada em seu conjunto não é, pois, mais que um „momento 

desvanecedor‟ no processo de mudanças dos materiais reais, práticos, entre o 

homem e a natureza. Da teoria se passa à prática, este passo pode ser também 

qualificado de passo do abstrato ao concreto. A prática não tem já um fim mais 

elevado fora dela, ela mesma plantea seus fins, é um fim em si. E é justamente por 

isso que no curso da elaboração da teoria cada passo, cada generalização, são 

igualmente confrontados constantemente com as indicações da prática e somente 

depois esta com a meta suprema da atividade teórica. Por isso Lenin, falando sobre 

ométodo de El Capital, delineou um dos seus traços mais característicos: „A 

verificação respectiva dos feitos pela prática se tem aqui em cada etapa da análise‟ 

(ILIENKOV, 2008, p. 54, grifos do autor). 

 

 De acordo com o autor, o „momento desvanecedor‟ é um momento que não tem 

significado por si mesmo. Assim sendo, essa segunda cena não possuiria significado algum se 

estivesse apartada da cena que a antecede e das que a precedem, sua interpretação somente se 

valora na interconexão com o geral. No seu decorrer veremos que os professores em 

formação, partindo das abstrações acerca dos „tipos‟ de professores que possuíram ao longo 

de suas vidas como alunos, se deparam com outras abstrações sobre o desenvolvimento 

histórico dos processos formativos docentes.  Nos flashes a seguir procuramos analisar como 

isto se clareia: Professora, mas deixa eu entender uma coisa aqui. Esse negócio de formação 

de professor é novo né, mas professor existe a muito, muito tempo antes, então fico pensando 

como é que se fazia um professor então? (MARILENE, Flash 1, Cena 2). Você quer dizer 

como que se formava professores né Marilene? (ALINE, Flash 2, Cena 2). Os flashes 

evidenciam a preocupação dos professores em formação no intuito de compreender como se 

davam os processos formativos em seu devir histórico. Sabemos que o problema da formação 

de professores se configurou somente a partir do século XIX, entretanto, isso não denota que 

o fenômeno da formação de professores tenha surgido tão-somente nesse momento. Antes 

disso havia escolas tipificadas pelas Universidades estabelecidas desde o século XI e pelos 

colégios de humanidades que se expandiram a partir do século XVII (SAVIANI, 2008).  

Certamente, nessas instituições os professores deviam receber certo tipo de formação 

docente. Sobrevem que, até então, prevalecia o princípio do „aprender fazendo‟, próprio das 
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corporações de ofício (SAVIANI, 2008). Na sequência apresentamos alguns flashes que 

insinuam essa compreensão: De acordo com os textos que lemos, os professores não eram 

formados nas Universidades, até porque as Universidades não existiram sempre né, uns 

aprendiam a ser professor olhando o outro a ser professor (BRUNA, Flash 3, Cena 2). Tipo, 

olhe e faça o que eu faço. Eu entendi assim (JOEL, Flash 4, Cena 2). A partir do século XIX, 

a necessidade de universalizar a instrução elementar conduziu à organização dos sistemas 

nacionais de ensino. Estes, concebidos como conjunto amplo constituído por grande número 

de escolas organizadas de conformidade com o mesmo padrão, viram-se diante do problema 

de formar professores em grande escala para atuar nas escolas. O caminho encontrado para 

equacionar essa questão foi a criação de Escolas Normais
42

, de nível médio, para formar 

professores primários atribuindo-se ao nível superior a tarefa de formar professores 

secundários (SAVIANI, 2008).     

Nos flashes dessa segunda cena percebemos que os professores, ancorados no 

referencial a eles ofertado, vão apreendendo a necessidade de que essa formação docente 

aconteça não somente com a visão do professor como „sujeito empírico‟ mas que ele tenha 

condições de, no processo formativo, alcançar sua dimensão de sujeito concreto: É mais 

professor não tem que aprender só o be-a-bá da sala de aula, como se fosse uma sequência a 

ser repetida eternamente, os tempos mudam, os alunos mudam, ele também muda junto a 

tudo isso. Até já falamos isso, da precisão do professor de planejar o que vai fazer em sala de 

aula, mas esse planejamento tem que atender as coisas da realidade que ele e seus alunos tão 

vivendo, o planejamento é importante demais, mais planejar não é pegar um caderno com 

exercícios de 10, 20 anos e ficar repetindo aquilo não, planejar é imaginar, ver antes de 

acontecer como aquela aula tem que ser, prever como fazer para ensinar (TIAGO, Flash 5, 

Cena 2).  Os professores em formação passam a compreender os processos formativos 

docentes como abstrações, pois nossa percepção sensível não alcança as múltiplas conexões e 

relações que o configuram: Mesmo sem entender ou saber hoje tudo que está por trás do 

chamado ‘modo de formar professores’, ou como é que a gente fala aqui ..... processo de 

formação de professores, sei que existe muito mais por trás disso, deve ser e na verdade é 
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Na história da formação de professores constatamos que o primeiro modelo predominou nas Universidades e 

demais instituições de ensino superiorque se encarregaram da formação dos professores secundários, ao passo 

que o segundo tendeu a prevalecer nas Escolas Normais, ou seja, na formação dos professores primários. Para 

que possamos compreender adequadamente esse fenômeno, convém ter presente que as Universidades, na sua 

configuração contemporânea, caracterizam-se por três elementos interligados, mas com pesos diferentes: o 

Estado, a sociedade civil e a autonomia da comunidade acadêmica. A prevalência do Estado dá origem ao 

modelo napoleônico; prevalecendo a sociedade civil tem-se o modelo anglo-saxônico; e sobre a autonomia da 

comunidade acadêmica se funda o modelo prussiano (SAVIANI, 2008). 
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tudo muito complexo, envolve muita gente, muitas coisas relacionadas (VANUSA,Flash 6, 

Cena 2). Do mesmo jeito que tá acontecendo com a gente aqui nesse experimento, pra 

entender tudo que está se passando de verdade, no fundo, tem que ter uma ideia de todas as 

coisas que discutimos para aí entendermos as atividades que vamos ainda planejar para 

desenvolver lá com os meninos no colégio, porque planejamento é coisa séria, é importante 

demais, então tem que ter cuidado e atenção (ALINE, Flash 7, Cena 2). Nos mesmos só 

vamos entender nossa própria formação vivida durante esse ano se vermos de forma 

completa, geral. Tipo assim, temos que entender como era que se formava os professores, 

mas também entender a relação disso, no geral, com nosso próprio modo de aprender a ser   

professor que estamos fazendo hoje. Ai complicado isso né (MARILENE, Flash 8,  Cena 2).  

Os sujeitos da pesquisa denotam a apreensão das características aparentes e imediatas do 

fenômeno investigado, como também suas relações. Eles demonstram a necessidade e a 

intencionalidade de construírem uma síntese de múltiplas determinações, isto é, uma síntese 

(singular) das relações próprias dos momentos que estão vivenciando, indo além pela via da 

análise teórica da forma aparente do fenômeno. Demonstram não somente se interessar por 

satisfações imediatas, eles evidenciam abranger seus próprios fenômenos formativos como 

sujeito concreto. Isto implica compreender qual a contribuição que o processo de 

aprendizagem da docência em Matemática  poderia trazer tendo como referência os interesses 

do sujeito do ponto de vista histórico e de classe social.  

Em uma sociedade de classes como a nossa não é possível abranger o processo 

formativo docente de  forma concreta se pensarmos a realidade apenas de forma abstrata. É 

preciso compreendê-lo essencialmente a partir de nossa classe social de origem, 

depreendendo-se daí quais são nossos interesses e necessidades para além da aparência desses 

processos formativos. Devemos buscar entender esses fenômenos a partir do olhar da classe 

dominada para termos condições de responder as necessidades e anseios da classe que almeja 

a transformação radical da sociedade que possui nela inserida tais processos formativos. 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 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.  
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Ocorre que, como condição para a reprodução da sociedade capitalista, os indivíduos 

das classes oprimidas são expropriados do direito ao conhecimento em todas as etapas de sua 

educação institucionalizada. Evidencia-se, pois, a importância da luta pela democratização 

dos processos formativos de professores como uma maneira de socialização do conhecimento, 

ou seja, deve-se respeitar o direito do professor, em seu processo de formação, quanto ao 

acesso ao conhecimento, cuja garantia é propulsora do seu desenvolvimento como sujeito 

genérico. 

Nesse caminho temos os flashes a seguir que nos dão sinais de que os sujeitos da 

pesquisa se referiam, basicamente, a dois modelos formativos para professores de 

Matemática: modelo alicerçado na cultura geral de que o domínio específico dos conteúdos da 

área de conhecimento correspondente é basicamente tudo que uma pessoa necessita para ser 

professor, sendo que nesse modelo o planejamento ocupa lugar reduzido; modelo baseado em 

propostas didático-pedagógicas, contrapondo-se ao anterior; este modelo considera que a 

formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo preparo pedagógico-

didático, sendo que, neste modelo, o planejamento é tido e valorizado como essencial 

elemento componente da atividade pedagógica. Nesses termos, seguem os flashes: Mas de 

uma maneira geral, tem dois grandes modelos para pensar quando o negócio é formação de 

professor (BRUNA, Flash 9, Cena 2).  Isso, esses dois modelos a gente vê bem claro aqui na 

Universidade também, isso de uma parte se preocupar mais se vamos aprender a Matemática 

pura e nem precisa planejar mais nada depois, porque isso basta, aí nesse caso o 

planejamento deve se resumir só em escolher os exercícios mais difíceis pra os alunos 

fazerem. (MARILENE, Flash 10, Cena 2).  Como se não precisasse de mais nada para saber 

dar aula de Matemática, é só saber Matemática pura como disse a Marilene e pronto, puf já 

vira professor de Matemática, porque esse negócio de ficar planejando é para o curso de 

Pedagogia (BRUNA, Flash 11, Cena 2). Também do jeito que vimos nos textos, tem a linha 

dos que acham que só precisa saber um monte de Pedagogia, de jeito de ensinar, as didáticas 

das coisas da Matemática e aí planeja tanta coisa para ensinar, mas isso vem vazio do 

conteúdo mesmo (VANUSA, Flash 12, Cena 2). 

 Quando se diz que a Universidade não se pronuncia de forma devida no que tange à 

formação de professores, de fato, o que está em causa não é propriamente uma omissão da 

Universidade em relação ao problema da formação dos professores, mas a luta existente 

dentro dela entre dois modelos diferentes de formação: Sabe fico pensando e até parece que 

quem mais devia se preocupar com a formação de professores, a própria faculdade, as 
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pessoas daqui da faculdade, digo os professores mesmo, não se preocupam não, porque cada 

um está mais preocupado em ficar falando pra nós que o jeito dele é o mais certo, tipo assim: 

ohh o importante é saber Matemática, tem que saber Matemática, se você sabe Matemática 

não precisa ficar inventando coisas para por no planejamento, chega na aula pega o livro e 

faz os modelos de exercícios para os meninos e pronto, como se o planejamento fosse perca 

de tempo. E outro ohhh importante e saber o jeito disso ficar interessante para o aluno, isso 

aprendi com a didática, planejar didaticamente o ensino é importante e coisas do gênero 

(VIVIAN, Flash 13, Cena 2). Sabe de uma coisa deviam era juntar as duas coisas, os dois 

modelos que o autor do texto traz aí (TIAGO, Flash 14, Cena 2). Em um desses modelos a 

formação de professores de Matemática propriamente dita se esgota no domínio específico 

dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que o professor irá 

lecionar. Em nosso caso, os conhecimentos meramente matemáticos, sendo que para o ensino 

destes se requer nenhum ou o mínimo de planejamento. Na outra extremidade está o modelo 

que considera que a formação pedagógico-didática virá em decorrência do domínio dos 

conteúdos adquiridos na própria prática docente ou mediante mecanismos do tipo que 

substituem o planejamento pelo „treinamento em serviço‟: E ainda tem os cursos e os 

professores que pensam que vamos aprender a ser professor de Matemática exclusivamente 

na prática, sem planejamento ou preparação teórica nenhuma, que apenas nos treinando a 

dar aulas será o suficiente. (LUCIANA, Flash 15, Cena 2). Desse jeitinho aí mesmo. Foi 

desse jeito que fizeram com a gente no estágio 1, observamos, treinamos na semirregência e 

regência e aí repetimos o treinamento na ridícula da aula-prova, não planejamos uma 

atividade que seja, porque copiar os exercícios que estavam no livro da professora regente e 

falar que aquilo era planejamento é uma vergonha né (VANUSA, Flash 16, Cena 2).  Em 

qualquer hipótese, não cabe à Universidade essa ordem de preocupações. Ambos os modelos 

se contrapõem e se complementam. Além do mais, a instituição formadora deverá assegurar, 

de forma deliberada e sistemática por meio da organização curricular, a aprendizagem do 

planejamento das atividades de ensino da disciplina que o professor irá efetivamente lecionar, 

sem as quais não estará, em sentido próprio, formando professores. 

 No interior de toda essa emaranhada problemática ainda temos uma particularidade 

que carrega em si tantas outras complexidades, qual seja: formar o professor para instruir um 

conhecimento no qual vê atrelado ao seu ensino o dogma de ser tido como provedor às 

necessidades da elite, ou seja, saber Matemática está historicamente acoplado às necessidades 

da classe dominante. Em momentos posteriores, no decurso histórico da sociedade, esse 
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objetivo passou também a ser proclamado pelas classes populares, sem que as condições 

materiais para tanto tenham sido garantidas pelas políticas públicas do setor. É salutar 

perceber que a perspectiva de se prover melhores condições de desenvolvimento e educação 

para seres humanos em geral assume diferentes significados. Isto se dá, geralmente, em 

função de diferentes modos de se conceber o fenômeno do desenvolvimento humano e do 

papel da educação nesse processo como sendo capaz de selecionar quais elementos da cultura 

material e espiritual devem ser transmitidos a esses homens. 

Os diferentes pontos colocados para a formação de professores de Matemática 

informam maneiras diversas de se organizarem a prática desse ensino e os contextos em que 

ela ocorre. Esses aspectos representam uma contradição essencial subjacente ao ensino de 

Matemática e sua inter-relação com a formação desse professor em seu desenvolvimento 

histórico. Podemos concluir que a emergência do ensino como prática social deriva das 

características e contradições próprias da sociedade capitalista. Ademais, o desenvolvimento 

histórico dessa prática só pode ser compreendido como parte do desenvolvimento social mais 

amplo em relação com suas demandas e contradições.  

A esse respeito, a formação de professores no geral e a de professores de Matemática 

em particular responderam historicamente e ainda respondem a motivações essencialmente 

econômicas e ideológicas. Contraditoriamente, a emergência dessa prática social representa a 

possibilidade de desenvolvimento e aprimoramento das práticas educativas dirigidas ao 

sujeito quando adentra uma licenciatura. Com a emergência da prática social específica 

voltada à promoção do desenvolvimento do professor de Matemática em sua generacidade, 

abre-se a possibilidade histórica da identificação e construção de melhores condições 

possíveis para o desenvolvimento desse profissional. Assim, a formação desse professor 

trona-se objeto de pesquisa e debate social. Feito esse movimento analítico, podemos 

contextualizar a prática singular-concreta da formação docente em questão e o produto por ela 

almejado à luz do seu desenvolvimento histórico. Trata-se de compreender como e quais 

foram as necessidades societárias que historicamente motivaram a difusão dos cursos de 

licenciaturas em Matemática, nesses dois modelos discutidos, e a maneira como se 

manifestam e se concretizam nessa prática singular-particular de se formar o professor de 

Matemática (GATTI e NUNES, 2009). 

Em consonância com a citada prática singular-particular, também se faz presente nos 

professores formadores brasileiros certa depreciação do aspecto pedagógico. Essa questão 

pode ser constatada no flash a seguir: Isso, esses dois modelos a gente vê bem claro aqui na 
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Universidade também, isso de uma parte se preocupar mais se vamos aprender a Matemática 

pura, porque isso basta, aí nesse caso o planejamento deve se resumir só em escolher os 

exercícios mais difíceis pra os alunos fazerem (MARILENE, Flash 10, Cena 2). Como se não 

precisasse de mais nada para saber dar aula de Matemática, é só saber Matemática pura 

como disse a Marilene e pronto, puf já vira professor de Matemática (BRUNA, Flash 11, 

Cena 2). Entretanto, devemos ficar atentos para que esse modelo não se revista de um 

formalismo que esvazie o sentido real do planejamento. Este é aqui entendido como conjunto 

de ações docentes coordenadas em torno de objetivos determinados em comum, capazes de 

desencadear operações necessárias à obtenção das finalidades da atividade pedagógica: o 

ensino e a aprendizagem, permitindo a mediação intencional da ação (SILVA, 2014). 

A questão da formação de professores de Matemática continua ameaçada por vários 

problemas. No curso dessa cena abordamos, entre estes, os problemas derivados do 

desenvolvimento dos dois modelos mencionados para a referida formação docente. Isto é, a 

nós interessa, neste momento, a situação formativa que se encontra no confronto entre os dois 

padrões: aquele centrado nos conteúdos especificadamente matemáticos que não valora o 

planejamento da atividade pedagógica ou que vê esse planejamento como escolha de 

exercícios e aquele concentrado no aspecto pedagógico-didático, em que existe maior ênfase 

no planejamento de ações que conduzam à aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Essa 

discussão continua a ser abordada pelos professores em formação, como se segue: [...] Porque 

cada um tá mais preocupado em ficar falando pra nos que o jeito dele é o mais certo, tipo 

assim: ohh o importante é saber Matemática, tem que saber Matemática, se você sabe 

Matemática não precisa ficar inventando coisas para por no planejamento, chega na aula 

pega o livro e faz os modelos de exercícios para os meninos e pronto, como se o 

planejamento fosse perca de tempo. [...] E outro ohhh importante e saber o jeito disso ficar 

interessante para o aluno, isso aprendi com a didática, planejar didaticamente o ensino é 

importante e coisas do gênero (VIVIAN, Flash 13, Cena 2). [...] Isso de uma parte se 

preocupar mais se vamos aprender a Matemática pura e nem precisa planejar mais nada 

depois, porque isso basta [...]  (MARILENE, Flash 10, Cena 2).  Como se não precisasse de 

mais nada para saber dar aula de Matemática, é só saber Matemática pura como disse a 

Marilene e pronto, puf já vira professor de Matemática [...] (BRUNA, Flash 11, Cena 2). 

Sabe de uma coisa deviam era juntar as duas coisas, os dois modelos que o autor do texto 

traz aí (TIAGO, Flash 14, Cena 2). Tais flashes trazem consigo os seguintes questionamentos: 

os dois modelos formativos devem integrar o processo de formação de professores de 
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Matemática? Se, sim, como articulá-los adequadamente? Como conciliá-los sem prejuízos 

para o processo?  

Como resposta a tais questões, tentamos dar precedência ao modelo dos conteúdos 

específicos com pouco ou nenhum planejamento da atividade pedagógica. Isso se consolidou 

quando a organização institucional situou a formação de professores de Matemática no âmbito 

dos institutos ou faculdades específicas. Inversamente e posterior a esse movimento tomamos 

como ponto de partida o modelo pedagógico-didático com maior destaque ao planejamento 

das ações voltadas para o ensino e a aprendizagem, em que a tendência foi situar os cursos no 

âmbito das faculdades de educação. No entanto, levando em conta as tentativas feitas desde 

1980, a partir do movimento pró-reformulação dos cursos de licenciatura, constatamos que as 

duas saídas apontadas resultam igualmente problemáticas, mantendo-se o caráter embaraçoso 

da situação (FIORENTINI e NACARATO, 2005). As duas vias formativas propostas 

constituem os elementos do problema cuja solução se busca, não podendo ser, pois, 

alternativas para resolvê-lo: Isso de uma parte se preocupar mais se vamos aprender a 

Matemática pura e nem precisa planejar mais nada depois, porque isso basta, aí nesse caso o 

planejamento deve se resumir só em escolher os exercícios mais difíceis pra os alunos 

fazerem  (MARILENE, Flash 10, Cena 2).  Como se não precisasse de mais nada para saber 

dar aula de Matemática, é só saber Matemática pura [...] (BRUNA, Flash 11, Cena 2).  

Pelo questionamento externado, temos indícios do entendimento por parte dos 

professores em formação da indissociabilidade dos modelos formativos, discutidos como 

relações abstratas, pertencentes ao movimento de compreensão da apropriação do aspecto 

„planejamento‟ como constituinte da atividade pedagógica. Realizamos, pois, uma tentativa 

de redução do fenômeno às relações de suas abstrações. A afirmação do caráter universal 

abstrato dessas relações significa que as diversas expressões particulares e singulares dessa 

atividade pedagógica constituem diferentes modos de organizá-la e percebê-la como forma de 

atender as necessidades societárias que motivam e impulsionam aprendizagem e 

desenvolvimento. Buscamos identificar as mencionadas necessidades no decorrer do próximo 

episódio e suas cenas. Nós as procuramos não na discussão teórica de textos ofertados aos 

docentes no decorrer do experimento formativo, mas no desenvolvimento de atividades de 

ensino propostas pela pesquisadora, portanto, buscamos por sinais de elevação da 

compreensão do conceito de planejamento e sua essencialidade como aspecto que perfaz a 

atividade pedagógica do professor de Matemática. 
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Segundo Episódio: A elevação do curso do pensamento - indícios de entendimento da 

função do planejamento dentro da estrutura da atividade pedagógica 

 

É importante salientar que, de acordo com nossa postura teórica, não há divisão 

racional entre as leis do ser que existe na realidade objetiva e as leis do seu pensamento; mas 

sim por possuir entre elas uma relação que as une racionalmente, conduzindo-as à identidade. 

No mesmo sentido, em uma análise que se diz aportada nesse mesmo referencial teórico, a 

forma de pensá-la e de exteriorizá-la precisa começar pelo sensorial-concreto e, 

gradativamente, partir para a apreensão mais genérica do real. Esse movimento permitirá sua 

continuidade nesse segundo episódio e suas cenas componentes. Então, teremos os sinais de 

que os professores em formação passam a alcançar, pelo pensamento, isto é: um conjunto de 

relações, características e aspectos entendidos numa totalidade como sinais da elevação do 

curso do pensamento, no sentido de entender o que é a  atividade pedagógica do professor de 

Matemática e quais os elementos que a constituem, com peculiar destaque ao planejamento. 

Analisar a totalidade do fenômeno requer a apreensão da realidade em suas 

contradições e antagonismos, ou seja, efetuaremos uma análise do conjunto dos fatos 

estruturados, em que o todo é visto como unidade complexa não cognoscível imediatamente. 

A análise, portanto, se realiza porque 

 

O todo não é imediatamente cognoscível para o homem, embora lhe seja dado 

imediatamente em forma sensível, isto é, na representação, na opinião e na 

experiência. [...] para que possa conhecer e compreender este todo, possa torná-lo 

claro e explicá-lo, o homem tem que fazer um detóur: o concreto se torna 

compreensível através da mediação do abstrato, o todo através da mediação da parte 

(KOSIK, 1969, p. 36). 

 

A partir dessas reflexões pretendemos identificar, nesse episódio, quão os docentes em 

formação percebem o planejamento da atividade pedagógica do professor de Matemática no 

contexto escolar como necessariamente direcionada por um fim. Este consiste na pertinência 

histórica da constituição humana e pela formação da consciência crítica dos alunos. Afinal a 

tomada de consciência dos fins do planejamento dessa atividade pedagógica determina os 

meios pelos quais ela é organizada e realizada como veremos nas cenas componentes desse 

episódio, ou seja, determina como a atividade pedagógica deverá ser desenvolvida. 
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Primeira Cena: As atividades de ensino propostas pela pesquisadora: contexto de 

surgimento das relações necessárias à elevação da compreensão da ideia de 

planejamento  

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – A referida cena se realiza no primeiro encontro do 

experimento formativo localizado no mês de fevereiro, em uma aula de estágio na Universidade. Compuseram 

o cenário dessa cena as discussões que aconteceram após o desenvolvimento do conjunto de atividades de 

ensino planejado e desenvolvido pela pesquisadora com os sujeitos desta pesquisa. As atividades eram 

mediadas pelo conceito matemático de equações. As discussões concernentes à referida cena estão 

concentradas principalmente nas observações que os professores fazem acerca da forma de organização 

priorizada no planejamento dessa atividade: composta por uma SDA
43

 (situação desencadeadora de 

aprendizagem) na forma de uma história de virtual e, posteriormente, uma síntese coletiva do conceito. A cena 

se inicia logo após o término das atividades com a fala de um dos professores em formação.  

Transcrições da Cena 1 

1: YANN – Eu não sei vocês pessoal, mas eu achei muito „da hora‟ essa atividade aí oh que a profa fez com a 

gente. Nunca tinha visto nada nem parecido, só estou pensando onde arrumou aqueles nomes para os 

personagens: Zuìqiáng e Wúqíng, está boa demais de imaginação  heim profa, vamos ter que treinar uma 

semana para aprender falar esses nomes, para depois fazermos essa atividade com os meninos lá na escola. 

2: MM – Não precisam se preocupar com isso, o menos importante são os nomes, somente dei esses nomes 

para que os personagens tivessem nomes que se parecessem com nomes chineses antigos mesmo. E vocês não 

vão levar essa atividade para a escola, vocês vão juntos planejar a de vocês. 

3: VIVIAN – Ah tá entendi. 

4: BRUNA – É mesmo tudo que vamos fazer lá, vai ser primeiro feito por nós aqui. 

5: JOEL – O professor Wellington já disse isso no primeiro dia que ele veio aqui mesmo. 

6: MM – Isso. Como também disse várias vezes que vocês não são obrigados de jeito nenhum a fazerem parte 

desse experimento.    

7: MARILENE – Ele repetiu isso mil vezes né professora. 

8:TIAGO – Verdade. Perdi a conta de quantas vezes ele disse isso. 

9: ALINE – Foi só para deixar essa questão bem clara gente, só isso, a intenção foi das melhores.  

10: VIVIAN – Nos sabemos Aline, só estamos comentando, entendemos isso. 

11: MM – Ok  pessoal, então quero ouvir vocês sobre suas percepções sobre a atividade que desenvolvi com 

vocês.  

12: YANN – Ok profa. 

13:MM – Quero ouvir suas opiniões. 

14: YANN – Vamos ter que fazer umas parecidas na regência, certo? 

15: MM – Isso, vocês mesmos vão planejar as atividades de ensino que vão desenvolver com os alunos, que 

se cumprirem seu objetivo se tornarão atividades de aprendizagem, o „parecida‟ é no sentido da estrutura da 

atividade. 

16 (1): VANUSA – Professora é atividade de ensino ou de aprendizagem isso que a senhora planejou e 

desenvolveu com a gente? 

17 (2): JOEL – Eu acho que é de ensino, porque ela queria ensinar o conceito de equação pra gente.  

18 (3): ALINE – Mas também ela queria que nos aprendesse o conceito de equação né. 

                                                           
43

Foi desenvolvido pela pesquisadora um conjunto de atividades de ensino mediado pelo conteúdo de Equações 

com os professores em formação. Tal conjunto de atividades de ensino possuía como SDA uma história virtual 

denominada: O mistério de Lo-Shu. A mesma era ambientada na China Antiga e possuía como cenário a briga 

do Imperador Zuìqiáng com seu irmão Wúqíng. Lo-Shu era o nome de um rio sagrado que cortava o reino do 

Imperador onde ele encontra um animal mítico para seu povo: a tartaruga Zhìhuì. Ela trazia em seu casco um 

enigma que se fosse decifrado o ajudaria a organizar seu exército de forma a ganhar a batalha contra seu inimigo. 

Os alunos são colocados como soldados do Imperador e, assim se tornam Yángguān. A história na integra como 

também o desenvolvimento de suas ações pertencentes se encontram em Silva (2014). 
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19 (4): BRUNA – Mas tem uma coisa, o primeiro texto que lemos antes dela fazer essa atividade falava era, 

era, espera aí, .... era, como organizar a atividade pedagógica, eu acho. 

20 (5): MM – Vocês acham que são sinônimos: atividade de ensino, atividade de aprendizagem, atividade 

pedagógica.  

21 (6): ALINE – Pergunta difícil, mas a senhora disse que ía nos propor uma outra organização da atividade 

pedagógica, e desenvolveu com a gente essa aqui e ela  tinha pelo jeito atividades de ensino que ...... .... .... 

22 (7): JOEL – Depois viraram atividades de aprendizagem 

23: LUCIANA – Não estou entendendo mais nada. 

24: VANUSA – Vou repetir a pergunta: o que a gente fez é atividade de ensino ou de aprendizagem?  

25: YANN – Estamos tentando descobrir Vanusa. 

26 (8):VIVIAN – Essas atividades foram planejadas pela senhora para ensinar equação, certo? 

27 (9): GABRIELA.- Certo. Então é atividade de ensino.  

28 (10): ALINE- .Espera aí, mas só adiantou, só serviu mesmo, porque aprendemos, então é atividade de 

aprendizagem. 

29: LUCIANA – Vou ficar doida com isso. 

30 (11): VIVIAN – Se ensinou, se nós aprendemos, cada tipo de atividade dessas só existe uma se a outra 

existir. 

31 (12): YANN – É juntas, as duas juntas, ao mesmo tempo, mesmo diferentes são uma só, não planeja 

separado, e que acho que é a mesma coisa que a profa chama de atividade pedagógica, que na verdade deve 

ser a atividade de todo professor. 

32 (13): GABRIELA – É isso tudo junto, tudo que ela fez, até antes de chegar aqui para chegar desse jeito, é 

a atividade pedagógica que lemos no texto depois do dia que o professor Wellington foi embora.  Concordo 

com o Yann, acho que tudo que ela teve que fazer antes, todo o planejamento, é parte importante da atividade 

pedagógica, porque sem planejamento impossível fazer tudo isso. 

33 (14): VANUSA - Professora, deixa eu perguntar uma coisa.  Foi a senhora quem escolheu, tipo assim, 

decidiu que essa atividade, assim com essa história com a tartaruga, que ia envolver o quadrado mágico, e 

depois as tarefas pra fazer depois dela, tudo desse jeito como foi, o caminho mesmo, o modo, o planejamento 

em si, o jeito que foi para ensinar, introduzir o ensino de equações, foi a senhora que decidiu que seria 

assim?   

34: MM – Que pergunta heim Vanusa, mas vou acabar com sua curiosidade, tá bom. 

35 (15): MM - Sim foi eu, porque acredito que é função do professor planejar sua atividade pedagógica. 

36: YANN – Eu gostei pra caramba da atividade toda, mas minha parte preferida foi na primeira parte da 

história quando tivemos que decifrar o enigma do casco de Zhìhui que era praticamente uma tartaruga ninja né 

pessoal, e que tínhamos que fazer isso juntos para salvar o reino de Zuìqiáng do impiedoso Wúqíng. 

37: TIAGO – Ou Yann, e os nossos nomes „Yángguāng‟, gostei heim, me senti um guerreiro chinês, 

importante pra caramba.  

38 (16): YANN - Fico pensando na diferença em como se ensina  equação pela primeira vez lá na 7ª série e 

comparando com o jeito que foi planejado para ser ensinado pra nós aqui, nossa que diferença gritante. 

39 (17):VANUSA -O jeito como a professora planejou tudo, toda a atividade, do começo ao fim, pensando 

nas partes que não tinha como a gente fazer sozinhos, porque o único jeito que nós que éramos os Yángguāng  

vencermos o  impiedoso Wúqíng e salvar o reino do Zuìqiáng era trabalhando juntos e daquele jeito. 

40 (18): TIAGO - Ou era coisa demais que ela teve que planejar, muitos detalhes que eram separados, mais 

ao mesmo tempo era uma coisa  só, fico aqui pensando e nunca imaginei que o planejamento fosse tão 

importante e que com ele fosse dar para fazer algo desse jeito para ensinar. 

41: YANN – Mas gostei mesmo foi da imaginação pra criar esses personagens e esses nomes viu professora. 

Estou  aqui pensando que a gente podia criar uma história desse tipo quando for nossa vez de fazer uma 

atividade dessas, mas vai ser fácil não superar a profa. 

42: TIAGO –Dá ideia não Yann, dá ideia não. 

43: BRUNA – Não temos que superar, isso aqui não é competição. 

44: LUCIANA – Sem contar que a profa é a profa e nós somos nós, então lógico que será diferente, porque 

vai ser feito por pessoas diferentes. 

45: JOEL – E ela fez sozinha e nós vamos fazer todos juntos né, graças a Deus, porque se fosse sozinhos 

íamos gastar uma eternidade. 

Quadro 13: Localização, cenário e efetivação e desenvolvimento da Cena 1, Episódio 2, Unidade 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em uma investigação científica, a produção do conhecimento somente faz sentido 

enquanto sua função revelar a realidade na sua contradição, no contraponto e na separação da 

aparência e da essência, do que é secundário e do que é essencial; somente por meio deste 

processo se pode mostrar sua coerência interna e, com isso, o caráter específico. “Neste 

processo, o secundário não é deixado de lado como irreal ou menos real, mas revela seu 

caráter fenomênico ou secundário mediante a demonstração de sua verdade na essência da 

coisa” (KOSIK, 1969, p. 18).  

Esse movimento é caracterizado a partir de amplo conjunto de relações apreendido na 

totalidade, em uma análise mais detalhada em que o objeto não está isolado, mas parte da 

realidade objetiva. Por meio de um exame mais preciso busca-se chegar a conceitos cada vez 

mais delicados. “Partindo daqui, é necessário caminhar em sentido contrário até chegar 

finalmente de novo ao real, que não é mais a representação caótica de um todo, mas uma rica 

totalidade de determinações e de relações numerosas” (MARX, 1971, p. 247). 

Com base no desenvolvimento da análise sobre um objeto, como a aqui empreendida 

por nós, propõe-se que o conhecimento científico realize um detóur. Este, segundo Kosik 

(1969), seria a elevação de abstrações simples (como as abordadas na primeira cena sobre os 

tipos de professores de Matemática que eles possuíam) para abstrações cada vez mais 

complexas (como as mencionadas na segunda cena sobre as percepções dos sujeitos da 

pesquisa sobre os processos formativos dos professores). Nesse movimento, busca-se a 

apreensão da forma como esses sujeitos vão construindo o conceito de atividade pedagógica e 

de seus elementos constituintes, com maior relevo para o planejamento. No caminho constrói-

se uma superação da compreensão do fenômeno para chegar à essência, caminho esse 

multifacetado que não se dá de forma mecânica e muito menos linear. 

Nesse movimento discutimos os seguintes flashes: Professora, é atividade de ensino 

ou de aprendizagem isso que a senhora planejou e desenvolveu com a gente? (VANUSA, 

Flash 1, Cena 1). Eu acho que é de ensino, porque ela queria ensinar o conceito de equação 

pra gente (JOEL, Flash 2, Cena 1). Mas também ela queria que nos aprendesse o conceito de 

equação né (ALINE, Flash 3, Cena 1). Mas tem uma coisa, o primeiro texto que lemos antes 

dela fazer essa atividade falava era, era, espera aí,... ... ... era, como organizar a atividade 

pedagógica, eu acho (BRUNA, Flash 4, Cena 1). Vocês acham que são sinônimos: atividade 

de ensino, atividade de aprendizagem, atividade pedagógica? (MM, Flash 5, Cena 1) 

Pergunta difícil, mas a senhora disse que ía nos propor uma outra organização da atividade 

pedagógica, e desenvolveu com a gente essa aqui e ela  tinha pelo jeito atividades de ensino 
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que .... ... ... (ALINE, Flash 6, Cena 1).  Depois viraram atividades de aprendizagem (JOEL, 

Flash 7, Cena 1). Essas atividades foram planejadas pela senhora para ensinar equação, 

certo? (VIVIAN, Flash 8, Cena 1) Certo. Então é atividade de ensino (GABRIELA, Flash 9, 

Cena 1). Espera aí, mas só adiantou, só serviu mesmo, porque aprendemos, então é atividade 

de aprendizagem (ALINE, Flash 10, Cena 1). Se ensinou, se nós aprendemos, cada tipo de 

atividade dessa só existe uma se a outra existir (VIVIAN, Flash 11, Cena 1). É juntas, as 

duas juntas, ao mesmo tempo, mesmo diferentes são uma só, não planeja separado, e que 

acho que é a mesma coisa que a profa chama de atividade pedagógica, que na verdade deve 

ser a atividade de todo professor (YANN, Flash 12, Cena 1). Concordo com o Yann, acho que 

tudo que ela teve que fazer antes, todo o planejamento, é parte importante da atividade 

pedagógica, porque sem planejamento impossível fazer tudo isso (GABRIELA, Flash 13, 

Cena 1).  

Na busca pela compreensão do que seria a atividade pedagógica, os professores em 

formação se questionam acerca do planejamento realizado pela pesquisadora para que o 

desenvolvimento desse conjunto de atividades de ensino sobre o conteúdo de equação fosse 

possível de ser realizado da forma como foi apresentado a eles. A nosso ver essa apreensão 

não é garantida de maneira fácil em virtude da complexidade posta na organização da 

sociedade capitalista contemporânea que, pelo processo de alienação, rompe com a unidade 

dialética presente nas ideias já postas sobre a relação ensino e aprendizagem.  

A partir de tais pressupostos, cabem os seguintes questionamentos: em que condições 

e circunstâncias se pode verificar a necessária unidade entre as ações de ensino e de 

aprendizagem no planejamento da atividade pedagógica? Como se estabelecem os motivos 

geradores das atividades particulares humanas relacionadas às ações de ensino e de 

aprendizagem, de tal forma que possam ser identificados sinais que evidenciem essa unidade 

no planejamento e desenvolvimento da atividade pedagógica? Assim, fazem-se necessárias 

ações de planejamento da atividade pedagógica que tornem possível a materialização do 

ensino e da aprendizagem como unidade dialética: É isso tudo junto, tudo que ela fez, até 

antes de chegar aqui para chegar desse jeito, é a atividade pedagógica que lemos no texto 

depois do dia que o professor Wellington foi embora. Concordo com o Yann, acho que tudo 

que ela teve que fazer antes, todo o planejamento, é parte importante da atividade 

pedagógica, porque sem planejamento impossível fazer tudo isso (GABRIELA, Flash 13, 

Cena 1). 
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Os flashes nos dão a perceber que os professores em formação sinalizam uma 

conceituação da atividade pedagógica como atividade que deve sintetizar, em seu 

planejamento e desenvolvimento, ações de ensino e aprendizagem como unidade dialética: 

Certo. Então é atividade de ensino (GABRIELA, Flash 9, Cena 1). Espera aí, mas só 

adiantou, só serviu mesmo, porque aprendemos, então é atividade de aprendizagem (ALINE, 

Flash 10, Cena 1). Se ensinou, se nós aprendemos, cada tipo de atividade dessa só existe uma 

se a outra existir (VIVIAN, Flash 11,Cena 1). É juntas, as duas juntas, ao mesmo tempo, 

mesmo diferentes são uma só, não planeja separado, e que acho que é a mesma coisa que a 

profa chama de atividade pedagógica, que na verdade deve ser a atividade de todo professor 

(YANN, Flash 12, Cena 1). Desse modo, temos que os sujeitos particularizam a dimensão da 

atividade pedagógica presente nas relações entre o ensino e a aprendizagem, sendo que ela 

deva ser planejada com a finalidade de transmitir o saber historicamente acumulado de forma 

sistematizada e organizada.  

Nesse viés, partimos do pressuposto do dever de consideração da significação social 

da atividade pedagógica realizada pelo professor como meio para proporcionar condições de 

ensino que possibilitem aos estudantes engajarem-se em atividades de aprendizagem, 

garantindo-lhes a apropriação do conhecimento não cotidiano. Ao planejar uma atividade 

pedagógica nesses moldes, as ações realizadas pelo professor na definição dos conteúdos de 

ensino requerem que sejam levados em conta não somente os conhecimentos que representem 

os acontecimentos atuais nos diferentes aspectos da cultura ou a apropriação de técnicas para 

o uso imediato do conhecimento. Torna-se necessário que sejam resgatados também os 

processos históricos de elaboração dos conceitos teóricos. Dada a necessidade do 

planejamento da atividade pedagógica, cabe ao professor definir os modos de ações que 

determinam as condições de mediação do conhecimento no contexto escolar. Os sujeitos da 

pesquisa dão sinais de compreensão dessa necessidade na elaboração da ideia de atividade 

pedagógica: Professora, deixa eu perguntar uma coisa.  Foi a senhora quem escolheu, tipo 

assim, decidiu que essa atividade, assim com essa história com a tartaruga, que ia envolver o 

quadrado mágico, e depois as tarefas pra fazer depois dela, tudo desse jeito como foi, o 

caminho mesmo, o modo, o planejamento em si, o jeito que foi para ensinar e introduzir o 

ensino de equações, foi a senhora que decidiu que seria assim? (VANUSA, Flash 14, Cena 

1).Sim, fui eu, porque acredito que é função do professor planejar sua atividade pedagógica 

(MM, Flash 15, Cena 1). Ao questionarem a pesquisadora, evidenciam compreensão acerca 

das seguintes questões: os modos de ação do planejamento da atividade pedagógica 
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determinam as condições em que o conhecimento é mediado; as formas das relações 

interpessoais realizadas entre professor e alunos; a forma como o conhecimento é posto em 

movimento de reflexão entre os sujeitos da atividade pedagógica. Eles assim se pronunciam: 

Fico pensando na diferença em como se ensina equação pela primeira vez lá na 7ª série e 

comparando com o jeito que foi planejado para ser ensinado pra nós aqui, nossa que 

diferença gritante (YANN, Flash 16, Cena 1). O jeito como a professora planejou tudo, toda a 

atividade, do começo ao fim, pensando nas partes que não tinha como a gente fazer sozinhos, 

porque o único jeito de nós que éramos os Yángguāng vencermos o  impiedoso Wúqíng e 

salvar o reino do Zuìqiáng era trabalhando juntos e daquele jeito (VANUSA, Flash 17, Cena 

1). Ou era coisa demais que ela teve que planejar, muitos detalhes que eram separados, mais 

ao mesmo tempo era uma coisa só, fico aqui pensando e nunca imaginei que o planejamento 

fosse tão importante e que com ele fosse dar para fazer algo desse jeito para ensinar 

(TIAGO, Flash 18, Cena 1). O entendimento do que seria a atividade pedagógica e do papel 

do planejamento como elemento imprescindível para sua instituição vai sendo construído na 

correlação das ações realizadas pela pesquisadora ao planejar e desenvolver o conjunto de 

atividades de ensino mediado pelo conteúdo de equações e também pelo sentido dessa 

atividade para os sujeitos em questão. Isso não é comum para eles, pois, na sociedade 

capitalista à qual pertencem essa correlação geralmente é fragmentada. Pelas condições 

objetivas postas, os professores raramente se colocam no papel de sujeitos responsáveis pelo 

ensino, ou seja, o responsável pelo planejamento da estrutura de sua atividade pedagógica.  

No caminho de construção desse conceito teórico e do papel do planejamento no 

interior dele, os professores em formação dão sinais de entendimento, na sociedade atual, da 

fragmentação dessa relação, na atividade pedagógica, das funções do próprio educador e 

também do aluno: Essas atividades foram planejadas pela senhora para ensinar equação, 

certo? (VIVIAN, Flash,8, Cena 1).  Certo. Então é atividade de ensino (GABRIELA, Flash 9, 

Cena 1). Espera aí, mas só adiantou, só serviu mesmo, porque aprendemos, então é atividade 

de aprendizagem (ALINE, Flash 10, Cena 1).  É isso tudo junto, tudo que ela fez, até antes de 

chegar aqui para chegar desse jeito, é a atividade pedagógica que lemos no texto depois do 

dia que o professor Wellington  foi embora. Concordo com o Yann, acho que tudo que ela 

teve que fazer antes, todo o planejamento, é parte importante da atividade pedagógica, 

porque sem planejamento impossível fazer tudo isso (GABRIELA, Flash 13, Cena 1).  

Professora, deixa eu perguntar uma coisa.  Foi a senhora quem escolheu, tipo assim, decidiu 

que essa atividade, assim com essa história com a tartaruga, que ia envolver o quadrado 
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mágico, e depois as tarefas pra fazer depois dela, tudo desse jeito como foi, o caminho 

mesmo, o modo, o planejamento em si, o jeito que foi para ensinar introduzir o ensino de 

equações, foi a senhora que decidiu que seria assim? (VANUSA, Flash 14, Cena 1). A 

compreensão do que seja a atividade pedagógica, a importância do planejamento para seu 

desenvolvimento e qual o sujeito responsável por ela vai sendo delineada nas atividades de 

ensino propostas pela pesquisadora. Tudo isso acontece enquanto perfazem seus movimentos 

formativos. Ao assumirem a posição de aluno, os professores em formação têm condições 

reais de se apropriarem dos conteúdos da sua atividade principal. Nessa trajetória podem ter 

possibilidades de se assumirem como representantes de uma classe de trabalhadores que 

detêm a possibilidade de transformação da sociedade por meio do desenvolvimento da 

consciência dos indivíduos com que se relacionam no seu cotidiano. 

O princípio da contradição presente nesta lógica recomenda que, para pensar a 

realidade, é plausível aceitar essa contradição, caminhar por ela e apreender o que dela é 

essencial. Nesse caminho lógico evidenciado por nós ao longo de mais essa cena, 

demonstramos o movimento do pensamento ao constituir reflexões sobre a realidade partindo 

do empírico (o real aparente, o objeto assim como ele se apresenta à primeira vista). Esta é, 

pois, a realidade que temos para a formação de professores de Matemática e o ensino de 

Matemática. Por meio de abstrações e elaborações do pensamento, chegamos ao concreto, à 

compreensão mais sofisticada do que há de efetivo no objeto. A esse processo Marx 

denomina de movimento para se chegar ao objeto síntese de múltiplas determinações, ao 

concreto pensado. Assim, a diferença entre o empírico (real aparente) e o concreto (real 

pensado) são as abstrações (reflexões) do pensamento que tornam mais completa a realidade 

observada. Esse processo perseguido até a presente cena e que continuará ao longo da 

próxima cena terá como objetivo central a compreensão mais elaborada do que há de 

essencial no planejamento, tido aqui como um dos aspectos constituintes da atividade 

pedagógica do professor de Matemática. 

 

Cena 2 - Planejamento: elemento capaz de relacionar as ações de ensino e as de 

aprendizagem na constituição da atividade pedagógica 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 2 – A referida cena localiza-se no oitavo encontro do 

experimento formativo ocorrido no mês de abril, em uma aula de estágio na Universidade. O cenário dessa 

cena são as discussões que aconteceram durante o planejamento do primeiro conjunto de atividades pelos 
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professores em formação. As discussões em questão encontram-se concentradas principalmente nas 

observações que os professores fazem acerca do papel do planejamento na constituição da atividade 

pedagógica. A cena se inicia praticamente no meio desse encontro e mostra um pouco da aflição dos docentes 

com a responsabilidade de planejar tudo que farão em sala de aula. Aos poucos a cena vai demonstrando o 

entendimento de como o planejamento se institui para eles. 

Transcrições da Cena 2 

1: VIVIAN – Nossa agora que já começamos a fazer o planejamento, ou ao menos, que já entendi um pouco 

como ele será,  vou falar uma coisa pra vocês. 

2: TIAGO – Olha o que você vai falar em Vivian. 

3: VIVIAN –.Ah me deixa Tiago, que coisa, vocês falam pelos cotovelos, aí quando é eu, ai Vivian veja o que 

vai falar. 

4: MM – Pessoal, deixem a Vivian falar, aqui todos tem direito iguais de se expressarem, ok. 

5: TIAGO – Ohhh desculpa aí Vivian, pode falar o que quiser e quanto quiser. 

6: VIVIAN – Então, como estava dizendo, quando a professora falou de planejamento na primeira vez que ela 

tocou em planejamento, fiquei pensando, ai meu Deus vamos morrer de fazer planos de aula, igual no estágio 

I. 

7: VANUSA – Também pensei Vivian, ainda bem que só pensei e não falei. 

8 (1):VIVIAN – Mas agora percebo que o planejamento que vamos fazer é muito mais que isso de ficar 

colando e copiando os exercícios do livro da professora regente lá da escola, o planejamento que a profa fala 

e vamos fazer tá mais pra algo que vai dar conta de mudar o jeito dos meninos verem a Matemática, como 

algo da nossa espécie mesmo, bem do homem mesmo, bem nossa. 

9 (2): LUCIANA – É mais nesse planejamento como ela fala e nos também lemos nos textos que ela deu, tem 

que ser nele que vamos por como vamos fazer isso, o jeito de realizar, como que diz ... 

10 (3): VIVIAN – As ações, Luciana, as ações do planejamento. 

11: BRUNA – Nossa fico eu mesma curiosa pensando que ações serão essas, de que jeito, porque ainda não 

escolhemos como vamos fazer a SDA dessas primeiras atividades de ensino. 

12 (4): YANN – Então estamos planejando nossas atividades de ensino? 

13 (5): JOEL – Acho que não são as nossas. Acho que são as atividades de aprendizagem dos meninos lá que 

vamos planejar. 

14 (6): MARILENE– Gente de Deus, isso é uma coisa só, é duas mais é uma só. 

15 (7): VANUSA – Profa, nos vamos continuar fazendo as observações lá na escola né? Porque dependemos 

disso para planejar também. 

16: MARILENE – Pra que você quer saber isso Vanusa? 

17 (8): JOEL -Só observar não adianta também, porque fizemos isso ano passado até cansar e não adiantou 

muito. 

18 (9): VANUSA – É mais agora vamos ver a prática de lá, juntar com a teoria que estamos aprendendo 

aqui e fazer outra prática disso na hora de planejar. 

19 (18): BRUNA – Gente, nos vamos fazer a SDA de que jeito mesmo? 

20 (19): VIVIAN – Bruna ta com ideia fixa na SDA, oh menina. 

21 (20): BRUNA – Estou mesmo uai. É que vamos lá para ensinar e não simplesmente preencher as fichas do 

estágio como já fizemos no estágio I. 

22(10): LUCIANA – Verdade Bruna, a responsabilidade é grande mesmo e para conseguir isso só 

planejando todas as etapas bem direitinho, já tendo uma visão do que, e como ensinar. 

23 (11): ALINE - E também de onde vamos partir e onde queremos chegar. 

24 (21): TIAGO – Acho que primeiro temos que escolher o conteúdo. 

25 (22): BRUNA – Já falei e vou repetir que temos que escolher como vai ser primeiro é a SDA. 

26 (12):YANN – Independente de qual será o conteúdo que vamos escolher de acordo com o currículo lá que 

a professora regente passou, vamos ter que fazer algo que realmente faça a diferença, primeiro pra nós e 

depois pra eles, porque senão não valerá a pena de verdade. 

27 (13): GABRIELA - Concordo com o Yann, ao desenvolvermos nossas atividades lá na escola, tudo que 

fizermos como um todo, como a gente fala agora ... ... ... nossa atividade pedagógica tem que mudar de 

verdade o jeito deles verem a Matemática. 

28 (14): ALINE - Coisas sem sentindo, tipo as que eles aprendem nas aulas que estamos observando, não 

servem para mudar nada não. 

29: MARILENE - Nada mesmo, só serve para eles tomarem cada vez mais antipatia de Matemática como a 

grande maioria tem mesmo, mas até dou razão pra eles viu. 
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30 (15): VANUSA - Mas uma boa aula, boas aulas mesmo, como as que estamos planejando, podem sim 

mudar algo pra eles. 

31 (16): GABRIELA– Acho que escola deveria servir pra isso, pra causar mudanças na vida das pessoas. 

32: JOEL - Mas escola é para ensinar conteúdos, uai, não pra ficar mudando as pessoas eu acho. 

33 (17): VANUSA - E quem disse que não pode causar as mudanças exatamente quando tá ensinando os 

conteúdos? 

34: MM – Opa, calma pessoal, estamos somente cada um dando sua opinião, ancorados na apropriação teórica 

que estão vivenciando. Isso é bacana, cada um se expor. Vamos ouvir e respeitar a opinião do outro, porque 

podemos e, certamente, aprendemos com o outro. Lembre-se aqui somos nós, e não, eu. 

35 (18): ALINE – Agora essas mudanças só vão acontecer mesmo, de verdade, se nos agirmos como 

professores, mas não qualquer um como os que temos aí e até vimos alguns nas observações da vida né, mas 

se na hora de planejar, ou seja, agora, agora mesmo, nesses encontros para planejar as atividades, nos 

entendermos que é responsabilidade do professor em criar as maneiras para que os meninos aprendam, 

aprendam de verdade, que possam ir além com o que vamos ensinar, que se desenvolvam assim como nós 

aqui tendo que planejar o que ainda vamos fazer com eles. 

36: YANN –.Hummm, então o professor tem culpa no cartório, sempre achei que tinha sua grande parcela de 

culpa por a moçada não aprender ou não gostar de Matemática. 

37: ALINE – Lógico, temos sim nossa carga de responsabilidade. 

38: JOEL – E que responsa né pessoal. 

39: BRUNA – Às vezes acho que até exageram né, porque tudo colocam nas costas do professor. 

40: JOEL – Mas isso é mais em escola de menino pequeno, porque aqui na faculdade é o contrário, a culpa 

nunca é do professor, é sempre nossa, se não aprendemos cálculo a culpa e só nossa e de mais ninguém. 

41: VANUSA – Verdade Joel, como se aqui fosse diferente o papel do professor, como se professor de escola 

fosse uma coisa e de faculdade fosse outra, tivesse outra finalidade. 

42: GABRIELA – Como se aqui o professor não precisasse se preocupar se estamos aprendendo mesmo ou 

não, porque aqui essa preocupação é mínima. 

43: JOEL – É como falei, porque aí aqui a culpa não é dividida, é sempre só nossa e aí acabamos carregando 

isso pra sala de aula das escolas quando viramos professor. 

44: BRUNA – Oh a culpa não é só dele e nem só do aluno quando a aprendizagem não acontece, mas o 

professor tem sim uma parcela de culpa, afinal ele é o adulto da relação, ou como a profa fala é o sujeito 

responsável por organizar o ensino. 

45: YANN - Então não tá errado de tudo quando se fala que a culpa do menino não aprender Matemática é do 

professor né, vendo por esse lado, até faz sentido. 

46(24)BRUNA: Concordo com você em partes Yann, então se queremos que aprendam algum conteúdo de 

determinada forma, e tem que ser de maneira diferente que vimos fazer nas observações, então temos que 

pensar em todos os detalhes agora no planejamento, não adianta sonhar com um resultado pelo qual não 

fizemos nada. 

47: TIAGO – E pra isso temos que escolher o conteúdo gente. 

48: BRUNA – Não. Temos que escolher como vai ser a SDA, se vai ser história virtual, jogo ou algo do 

cotidiano, isso sim. 

49: YANN – Aiaiaiaai, conteúdo ou SDA? Tiago e Bruna, vocês me deixam louco. 

50: VANUSA – Aqui ninguém decide nada sozinho, então temos que resolver se vamos escolher hoje o 

conteúdo ou essa bendita SDA. 

51: (19) – BRUNA – Gente nos vamos fazer a SDA de que jeito mesmo? 

52: (20) – VIVIAN – Bruna está com ideia fixa na SDA, oh menina. 

53: (21) – BRUNA – Estou mesmo uai. É que vamos lá para ensinar e não simplesmente preencher as fichas 

do estágio como já fizemos no estágio I. 

54: (22) – TIAGO – Verdade Bruna, a responsabilidade é grande mesmo e para conseguir isso só planejando 

todas as etapas bem direitinho, já tendo uma visão do que, e como ensinar. E também de onde vamos parir e 

onde queremos chegar e para isso acho que primeiro temos que escolher o conteúdo. 

55: (23) – BRUNA – Já falei e vou repetir que temos que escolher como vai ser primeiro é a sda. 

 

Quadro 14: Localização, cenário e efetivação e desenvolvimento da Cena 2, Episódio 2, Unidade 1 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Em um ambiente escolar o desenvolvimento psíquico somente pode superar as 

condições espontâneas decorrentes das relações humanas imediatas por meio de ações 
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educacionais sistematizadas e conscientes que considerem as necessidades do 

desenvolvimento humano, ou seja, o planejamento de tais ações. Apenas perante 

planejamento as ações presentes na atividade de ensino podem ser deslocadas das condições 

necessárias para que ocorra a concretização da dimensão ontogenética na constituição dos 

sujeitos. Assim ocorrendo, o planejamento fica caracterizado como condição necessária para o 

desenvolvimento dos sujeitos envolvidos no processo de educação humana como ação 

mediadora que atua como instrumento que busca garantir, por meio da atividade de ensino e 

da atividade de aprendizagem, a constituição do gênero humano. Alicerçados nessas 

concepções acerca do planejamento, dedicamos substancial espaço durante o experimento 

formativo para que  os conjuntos de atividades  fossem planejados .   

 Os flashes dessa cena nos indicam o movimento de apropriação do planejamento 

como elemento da atividade pedagógica capaz de executar conscientemente a finalidade de 

promover a transformação no processo de humanização dos alunos, além de determinar os 

seus meios, isto é, as ações e operações realizadas na atividade pedagógica: Mas agora 

percebo que o planejamento que vamos fazer é muito mais que isso de ficar colando e 

copiando os exercícios do livro da professora regente lá da escola, o planejamento que a 

profa fala e vamos fazer tá mais pra algo que vai dar conta de mudar o jeito dos meninos 

verem a Matemática, como algo da nossa espécie mesmo, bem do homem mesmo, bem nossa 

(VIVIAN, Flash 1, Cena 2). É mais nesse planejamento como ela fala e nos também lemos 

nos textos que ela deu, tem que ser nele que vamos por como vamos fazer isso, o jeito de 

realizar, como que diz ... ... ... (LUCIANA, Flash 2, Cena 2). As ações, Luciana, as ações do 

planejamento (VIVIAN, Flash 3, Cena 1).  

 Vemos por meio dos flashes que os professores em formação passam a idealizar o 

planejamento como práxis que, não somente produz um mundo materializado, mas também 

aquela em que o homem produz, forma e transforma esse mundo material. Nos flashes que 

trazemos, desvelamos a intenção de ver o movimento dos sujeitos de pesquisa no intento de 

relacionarem as ações de ensino e as de aprendizagem na constituição da atividade 

pedagógica, não perdendo de vista a dimensão teórico-prática presente na atuação do 

professor. Esta, por sua vez, se fundamenta na necessidade de ensinar os alunos, como 

também analisa a realidade e as condições postas a partir das informações e conhecimentos 

obtidos no contexto formativo, organizando objetivamente os meios de atuação, segundo a 

finalidade da formação docente, e atuando de forma consciente para se materializar na 

construção do objeto da atividade de ensino: Então estamos planejando nossas atividades de 
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ensino? (YANN, Flash 4, Cena 2). Acho que não são as nossas. Acho que são as atividades 

de aprendizagem dos meninos lá que vamos planejar (JOEL, Flash 5, Cena 2). Gente de 

Deus, isso é uma coisa só, é duas mais é uma só (MARILENE, Flash 6, Cena 2). Profa, nos 

vamos continuar fazendo as observações lá na escola né? Porque dependemos disso para 

planejar também (VANUSA, Flash 7, Cena 2). Só observar não adianta também, porque 

fizemos isso ano passado até cansar e não adiantou muito (JOEL, Flash 8, Cena 2). É mais 

agora vamos ver a prática de lá, juntar com a teoria que estamos aprendendo aqui e fazer 

outra prática disso na hora de planejar (VANUSA, Flash 9, Cena 2). Os professores 

concebem, portanto, que o planejamento visto como práxis deve sintetizar ações de ensino e 

de aprendizagem como unidade, vez que a materialização do seu produto, ou seja, a atividade 

orientada, se faz como objeto real tanto na dimensão psíquica do indivíduo que aprende e que 

ensina (o professor em formação), objetivada no desenvolvimento real da sua aprendizagem 

da docência, quanto na dimensão material da atividade pedagógica. Essa atividade, 

desenvolvida pelo professor em formação, constrói um planejamento capaz de mediar o 

conhecimento que se objetiva na organização do ensino. Consideramos, desta forma, que o 

planejamento pode ser expresso por meio de uma atividade teórico-prática desenvolvida pelo 

professor e que pode promover a transformação de ambos os sujeitos constituindo, assim, sua 

dupla objetivação  

Os flashes: Então estamos planejando nossas atividades de ensino? (YANN, Flash 4, 

Cena 2). [...] Acho que são as atividades de aprendizagem dos meninos lá que vamos 

planejar (JOEL, Flash 5, Cena 2), demonstram  a visão que os professores em formação têm 

do ensino como finalidade da educação escolar. Essa possibilidade é estabelecida de forma 

direta na atuação do professor em atividade de ensino quando atua conscientemente, 

planejando suas ações para a transformação do sujeito que aprende, sendo este o primeiro 

objeto da atividade de ensino. O produto dessa concepção é a elaboração de um instrumento 

que medeia o conhecimento que se objetiva e se materializa na organização das ações do 

ensino, isto é, o planejamento: Verdade Bruna, a responsabilidade é grande mesmo e para 

conseguir isso só planejando todas as etapas bem direitinho, já tendo uma visão do que, e 

como ensinar (LUCIANA, Flash 10, Cena 2). E também de onde vamos partir e onde 

queremos chegar (ALINE, Flash 11, Cena 2).  

A atuação consciente dos professores em formação ao darem corpo ao planejamento 

demonstra que eles o percebem com uma função especial na constituição da atividade 

pedagógica a ser desenvolvida na escola. Também apreendem segundo Paro (2002, p. 118) a 



192 
 

“[...]  verdadeira dimensão transformadora da atividade pedagógica na escola.”: Independente 

de qual será o conteúdo que vamos escolher de acordo com o currículo lá que a professora 

regente passou, vamos ter que fazer algo que realmente faça a diferença, primeiro pra nós e 

depois pra eles, porque senão não valerá a pena de verdade (YANN, Flash 12, Cena 2). 

Concordo com o Yann, ao desenvolvermos nossas atividades lá na escola, tudo que fizermos 

como um todo, como a gente fala agora ... ... ... nossa atividade pedagógica tem que mudar 

de verdade o jeito deles verem a Matemática (GABRIELA, Flash 13, Cena 2). Coisas sem 

sentindo, tipo as que eles aprendem nas aulas que estamos observando, não servem para 

mudar nada não (ALINE, Flash 14, Cena 2). Mas uma boa aula, boas aulas mesmo, como as 

que estamos planejando, podem sim mudar algo pra eles (VANUSA, Flash 15, Cena 2). Acho 

que escola deveria servir pra isso, pra causar mudanças na vida das pessoas (GABRIELA, 

Flash 16, Cena 2). E quem disse que não pode causar as mudanças exatamente quando tá 

ensinando os conteúdos? (VANUSA, Flash 17, Cena 2).  

A tomada de consciência acerca do valor do planejamento, aliada à percepção da 

importância da atividade pedagógica desenvolvida na escola como instrumento da 

transformação social viabilizada pelo sujeito-professor, é identificada nos flashes citados 

anteriormente. Eles denotam também nos flashes seguintes terem compreendido que o 

professor que deve criar condições para que os alunos se apropriem do conhecimento 

elaborado, bem como proporcionar situações que promovam o seu desenvolvimento: Mas 

agora percebo que o planejamento que vamos fazer é muito mais que isso de ficar colando e 

copiando os exercícios do livro da professora regente lá da escola, o planejamento que a 

profa fala e vamos fazer tá mais pra algo que vai dar conta de mudar o jeito dos meninos 

verem a Matemática como algo da nossa espécie mesmo, bem do homem mesmo, bem nossa 

(VIVIAN, Flash 1, Cena 2). Mas uma boa aula, boas aulas mesmo, como as que estamos 

planejando, podem sim mudar algo pra eles (VANUSA, Flash 15, Cena 2). Agora essas 

mudanças só vão acontecer mesmo, de verdade, se nos agirmos como professores, mas não 

qualquer um como os que temos aí e até vimos alguns nas observações da vida né, mas se na 

hora de planejar, ou seja, agora, agora mesmo, nesses encontros para planejar as atividade, 

nos entendermos que é responsabilidade do professor criar as maneiras para que os meninos 

aprendam, aprendam de verdade, que possam ir além com o que vamos ensinar, que se 

desenvolvam assim como nós aqui tendo que planejar o que ainda vamos fazer com eles 

(ALINE, Flash 18, Cena 2). Os flashes indicam ainda que, por parte dos professores em 
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formação, o entendimento da significação social da atividade pedagógica, do seu papel 

perante a 

 

[...] formação crítica do aluno, possibilitando que este tenha acesso também ao 

processo de produção do conhecimento. Assim, o aluno não é só objeto da atividade 

do professor, mas é principalmente sujeito e constitui-se como tal na atividade de 

ensino/aprendizagem na medida em que participa ativamente e intencionalmente do 

processo de apropriação do saber, superando o modo espontâneo e cotidiano do 

conhecer (ASBHAR, 2005, p. 61). 

 

Nesse caminho, percebemos que a transformação da realidade escolar, no que tange ao 

ensino e à aprendizagem de conteúdos matemáticos, somente pode ocorrer por meio da 

transformação dos sujeitos partícipes do processo (professor e aluno). Essa transformação em 

nosso contexto pode ocorrer por meio de uma mudança do conceito que se tem sobre 

planejamento nos processos formativos docentes e, concomitante a eles, da realidade escolar. 

Para nós o mencionado conceito é tido e compreendido como elemento constitutivo da 

atividade pedagógica que deve ser entendida, na concepção dialética, como aquela que 

promove modificações nas circunstâncias e modificações no próprio homem de forma 

simultânea. Essa percepção pressupõe que “não só os homens são produtos das circunstâncias, 

como estas são igualmente produtos seus. [...]; os educadores também devem ser educados. 

[...]; as circunstâncias que modificam o homem são, ao mesmo tempo, modificadas por ele 

[...]”. (VÁSQUEZ, 2007, p. 159). 

Concebemos o professor em formação como produto e sujeito das circunstâncias 

planejadas e, que posteriormente, são desenvolvidas no contexto escolar e, idealizamos que a 

constituição de suas funções psicológicas superiores não seja sopesada puramente como 

produto real do processo formativo. Entendemos também que, no movimento de constituição 

de tais funções, esses sujeitos são influenciadores da organização do ensino que a eles é 

ofertada a partir das suas características e necessidades, atuando como sujeito ativo no 

processo de apropriação dos elementos constitutivos de sua própria atividade pedagógica. 

Afinal, os professores em formação vivenciam e experienciam o processo de educação 

durante o desenvolvimento de sua aprendizagem da docência em Matemática. Esse 

pressuposto tem como fundamento a função social atribuída ao professor de ser o sujeito 

responsável pelas funções de organizar o ensino, definir conteúdos e criar situações 

desencadeadoras da atividade de aprendizagem a serem realizadas pelos alunos na escola: 

Gente, nós vamos fazer a SDA de que jeito mesmo? (BRUNA, Flash 19, Cena 2). Bruna está 

com ideia fixa na SDA, oh menina (VIVIAN, Flash 20, Cena 2). Estou mesmo uai. É que 
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vamos lá para ensinar e não simplesmente preencher as fichas do estágio como já fizemos no 

estágio I (BRUNA, Flash 21, Cena 2). Verdade Bruna, a responsabilidade é grande mesmo e 

para conseguir isso só planejando todas as etapas bem direitinho, já tendo uma visão do que, 

e como ensinar. E também de onde vamos partir e onde queremos chegar. E para isso acho 

que primeiro temos que escolher o conteúdo (TIAGO, Flash 22, Cena 2). Já falei e vou 

repetir que temos que escolher como vai ser primeiro é a sda (BRUNA, Flash 23, Cena 2). 

No processo compartilhado de estudo e devido às mediações que promove, os próprios 

professores em formação também se formam no movimento de organização do ensino. Nessa 

trajetória o professor em formação transforma-se, modifica-se em virtude da necessidade de 

definir as ações e operações da\na atividade pedagógica que se constitui, possibilitando a 

concretização da aprendizagem da docência por ele.  

Quanto à questão teórica alicerçada em Marx, e que anteriormente discutimos 

ancorados em Vásquez (2007), compreendemos que as circunstâncias modificam o homem e, 

ao mesmo tempo, são modificadas por ele. Em sendo assim, a constituição das relações 

sociais e econômicas próprias da sociedade capitalista contemporânea relaciona-se 

inteiramente com a forma que o sistema educacional (seja ela formativo docente ou não) atual 

se constitui. Assim, a condição posta na sociedade pelo modo como se organizam os 

processos formativos de professores de Matemática e seu consequente ensino nas escolas 

precisa ser superada, necessitando da instituição formadora de ações que promovam a 

transformação das condições iniciais para ambos os processos interconexos. Uma das 

possibilidades de superação dessas realidades ocorre por meio de procedimentos que 

promovam a organização consciente dos processos formativos que, consequentemente, têm a 

possibilidade de requerer a transformação dos sujeitos integrados a ele. 

Consideramos, portanto, que a visão de planejamento como práxis seja uma das 

possibilidades de superação das condições alienadoras postas pela sociedade capitalista 

contemporânea a esse elemento imprescindível da atividade pedagógica. Para essa 

constituição se faz necessário que, durante os processos formativos docentes, haja uma 

atuação crítica e consciente dos sujeitos envolvidos (formador e sujeitos em formação). No 

entanto, esse processo somente se efetivará se tais sujeitos estiverem em atividade coletiva. 

Ou seja, que se façam presentes as finalidades correspondentes, reveladas nas ações e 

operações realizadas pelo formador em sua atividade de ensino, pelos professores em 

formação e pelos alunos na atividade de aprendizagem. As ações e operações que compõem o 
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planejamento nesse viés teórico-prático envolvem a repartição dos modos de ação entre 

participantes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Propusemos, durante o experimento formativo, os  elementos que comporiam todas as 

suas etapas: a atividade em comum, a repartição das ações e operações, a troca dos modos de 

ação, a compreensão compartilhada por meio da comunicação, o planejamento das ações 

mesmo que individuais em busca de resultados comuns. Quando assim o fizemos, 

entendíamos ser possível a superação da individualidade dos sujeitos em formação envolvidos 

no planejamento de atividades orientadas para o ensino e aprendizagem. Partimos do 

pressuposto de que o planejamento desses conjuntos de atividades seria um produto coletivo 

elaborado por meio de ações e operações realizadas de forma compartilhada pelos sujeitos no 

processo de ensino e aprendizagem, ora como alunos, ora como professores.  Quando os 

professores tinham que realizar atividades de ensino e, ao mesmo tempo, as viam como 

atividades de aprendizagem, eles assim se expressaram: Então estamos planejando nossas 

atividades de ensino? (YANN, Flash 4, Cena 2). Acho que não são as nossas. Acho que são 

as atividades de aprendizagem dos meninos lá que vamos planejar (JOEL, Flash 5, Cena 2). 

Gente de Deus, isso é uma coisa só, é duas mais é uma só (MARILENE, Flash 6, Cena 2). 

Em se tratando de atividade de ensino, o motivo é determinado pela necessidade do professor 

de ensinar o conhecimento científico elaborado sócio-historicamente (representado pelos 

conteúdos), promovendo a humanização e a transformação dos alunos por meio de ações 

conscientes e intencionais definidas no planejamento da atividade pedagógica: Mas agora 

percebo que o planejamento que vamos fazer é muito mais que isso de ficar colando e 

copiando os exercícios do livro da professora regente lá da escola, o planejamento que a 

profa fala e vamos fazer tá mais pra algo que vai dar conta de mudar o jeito dos meninos 

verem a Matemática como algo da nossa espécie mesmo, bem do homem mesmo, bem nossa 

(VIVIAN, Flash 1, Cena 2). Mas uma boa aula, boas aulas mesmo, como as que estamos 

planejando, podem sim mudar algo pra eles (VANUSA, Flash 15, Cena 2). Agora essas 

mudanças só vão acontecer mesmo, de verdade, se nos agirmos como professores, mas não 

qualquer um como os que temos aí e até vimos alguns nas observações da vida né, mas se na 

hora de planejar, ou seja, agora, agora mesmo, nesses encontros para planejar as atividades 

nos entendermos que é responsabilidade do professor em criar as maneiras para que os 

meninos aprendam, aprendam de verdade, que possam ir além com o que vamos ensinar, que 

se desenvolvam assim como nós aqui tendo que planejar o que ainda vamos fazer com eles 

(ALINE, Flash 18, Cena 2). Na atividade de aprendizagem, o motivo é definido pela 
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necessidade do estudante em se apropriar do conhecimento sócio-histórico, tornando-se 

herdeiro da cultura humana. Em ambas as atividades: [...] isso é uma coisa só, é duas mais é 

uma só (MARILENE, Flash 6, Cena 2), o motivo e o objetivo correspondem à necessidade de 

humanização dos sujeitos na relação com sua generacidade.  

Para que ocorra a correspondência desejada entre tais atividades particulares (que se 

objetivam em sujeitos particulares, professor e aluno), os indivíduos realizam ações e 

operações próprias da atividade em que estão inseridos. As ações e operações do professor 

definem o planejamento que,determina o conteúdo a ser ensinado e estabelece as condições 

mediadoras para que os alunos venham a ter motivos para se verem na atividade de 

aprendizagem e seja avaliado nesse movimento. As ações e as operações a serem 

desenvolvidas pelos alunos na atividade de aprendizagem são correspondentes às expectativas 

presentes no planejamento da atividade pedagógica: [...] Ou seja, agora, agora mesmo, nesses 

encontros para planejar as atividades, nos entendermos que é responsabilidade do professor 

em criar as maneiras para que os meninos aprendam, aprendam de verdade, que possam ir 

além com o que vamos ensinar, que se desenvolvam assim como nós aqui tendo que planejar 

o que ainda vamos fazer com eles (ALINE, Flash 18, Cena 2). Concordo em partes com você 

Yann, então se queremos que aprendam algum conteúdo de determinada forma, e tem que ser 

de maneira diferente que vimos fazer nas observações, então temos que pensar em todos os 

detalhes agora no planejamento, não adianta sonhar com um resultado pelo qual não fizemos 

nada (BRUNA, Flash 24, Cena 2).  Ainda conexa à perspectiva do planejamento como 

elemento inalienável da atividade pedagógica, frisamos que cabe ao professor definir os 

modos de ações que determinam as condições de mediação do conhecimento cientifico 

entranhado nos conteúdos escolares. O planejamento nesse viés possibilita a determinação das 

condições físicas em que o conhecimento será mediado, as formas das relações interpessoais 

realizadas entre professor e alunos e entre os próprios alunos, e a forma como esse 

conhecimento será posto em movimento entre os sujeitos da atividade pedagógica. A 

correlação entre as finalidades, os motivos, os objetivos e as ações e operações presentes na 

atividade de ensino e na atividade de aprendizagem não sobrevem de forma natural no 

processo de organização do ensino escolar. A necessária contrapartida que deve existir entre 

essas atividades particulares do educador e do aluno somente se torna possível quando o 

professor vivencia um planejamento que possua a constituição da consciência considerada 

como objeto central da atividade pedagógica, de acordo com Leontiev (1982) isso se refere ao 

fato de que “[...] o sentido que adquire para o sujeito o objeto de suas ações didáticas, o objeto 
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de seu estudo, é determinado pelos motivos de sua atividade didática. Este sentido também 

caracteriza a aprendizagem consciente de conhecimentos pelo sujeito” (p. 246). 

No entanto, Leontiev (1983) considera não ser satisfatória apenas a apropriação da 

significação do objeto de estudo; é indispensável educar o aluno para que ele perceba a 

representação do objeto de estudo numa relação apropriada a respeito do que é estudado; essa 

relação pode ser possibilitada por situações em que o aluno se aproprie das analogias 

presentes no processo de elaboração do próprio conhecimento. Conforme Leontiev (1983, p. 

246), somente assim se satisfaz essa condição, aprendizagem consciente, em que os 

conhecimentos adquiridos se converterão para ele, o estudante, em conhecimentos vivos; 

serão “órgãos de sua individualidade, genuínos e, em seu tempo, determinarão sua relação a 

respeito do mundo”: [...] agora, agora mesmo, nesses encontros para planejar as atividades 

nos entendermos que é responsabilidade do professor em criar as maneiras para que os 

meninos aprendam, aprendam de verdade, que possam ir além com o que vamos ensinar, que 

se desenvolvam assim como nós aqui tendo que planejar o que ainda vamos fazer com eles 

(ALINE, Flash 17, Cena 2). Aline sugere que as atividades que estão a planejar conduzam os 

alunos da escola-campo de estágio a uma aprendizagem consciente, sendo que a esta requer 

que as ações dos alunos sejam mobilizadas pela relação entre atividade de aprendizagem e 

atividade de ensino durante o planejamento, além da necessidade de considerar as relações 

internas e externas presentes na elaboração dos conjuntos de atividades que estão planejando. 

Essas preocupações continuaram na próxima unidade de análise, em que a escolha do 

conteúdo (tão destacado por Tiago nesta cena) será realizada. Porém, como veremos, a 

simples definição desse conteúdo não os deixará livres de toda a problemática que cerca o 

planejamento desses conjuntos de atividades de ensino.  

Preocupamo-nos, mais precisamente, com a apreensão do planejamento como 

imprescindível aspecto que perfaz a atividade pedagógica do professor de Matemática. Esse 

movimento demonstrou a necessidade coletiva que os professores de Matemática possuíam 

em causarem outra organização para o ensino de Matemática, bem como a busca na estrutura 

da Atividade Orientadora de Ensino da possibilidade de transformação para o quadro de 

ensino e aprendizagem da Matemática. A ideia de planejamento defendida no seio dessa 

unidade implicou compreendê-la como unidade que se compõe na materialização de ações 

docentes que unam ensino e aprendizagem. Assim constituído, o planejamento permitirá que 

“[...] o aluno não [seja] só objeto da atividade do professor, mas principalmente sujeito, 
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constituindo-se como tal na atividade de ensino e aprendizagem, à medida que participa ativa 

e intencionalmentedo processo de apropriação do saber [...]” (ASBAHR, 2005, p. 114). 

Tivemos em conta que, nesta unidade, a materialização que se efetivou nas ações 

docentes em sala de aula, seus episódios, cenas  e flashes possuíram como característica 

principal o fato de representar o caminho percorrido pelos sujeitos no ensejo de apreenderem 

o planejamento como elemento da atividade pedagógica do professor de Matemática. Nessa 

trajetória, como foi visto, os professores em formação se depararam com uma forma dual 

(atividade de ensino versus atividade de aprendizagem) de organização da atividade 

pedagógica. No entanto, se dispuseram a alinhar as dicotomias existentes. Para Moura et. al. 

(2010), em momentos de reflexão teórica e ação prática os sujeitos se tornam professores por 

meio de seu trabalho docente. De igual modo, neste caso os professores em formação se 

constituíram como professores no próprio planejamento das atividades de ensino. Assim, no 

próprio desenrolar da unidade foi se tornando claro para eles que o objetivo da atividade 

pedagógica era desenvolver no aluno a atividade de aprendizagem, sendo necessário para isto 

que “no processo de ensino, o objeto a ser ensinado seja compreendido pelos estudantes como 

objeto de aprendizagem” (MOURA et. al., 2010, p. 92). 

A unidade também evidenciou o entendimento de que ao planejarem suas atividades 

pedagógicas não poderiam afastar a atividade de ensino da atividade de aprendizagem, pois, 

para que se consolidem, o motivo de ambas deve afinar-se. Esse motivo se realiza na 

apropriação dos conteúdos escolares (objeto de análise da próxima unidade), necessidade e 

objeto para aluno e professor. Para o professor, consiste em fazer com que os alunos tenham 

interesse em aprender tais conteúdos e se apropriem deles. Para o aluno, equivale à 

apropriação desse objeto (MOURA et. al., 2010). Rigon, Asbahr & Moretti (2010, p. 27), por 

sua vez, declaram que é “nessa perspectiva que a educação se torna o processo de transmissão 

e assimilação da cultura produzida historicamente, sendo por meio dela que os indivíduos 

humanizam-se, herdam a cultura da humanidade”. 

Nesse contexto, os conjuntos de atividades de ensino planejados e destacados nesta 

unidade pretendem destacar a concretização do movimento de transformação da realidade 

objetiva de um processo formativo de professores de Matemática que possuía o planejamento 

como um dos elementos inalienáveis da atividade pedagógica.  Para tanto, a transformação 

dos indivíduos envolvidos demonstrada ao longo de toda a unidade seria por nós 

compreendida como um dos produtos da atividade pedagógica, aqui entendida na concepção 
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dialética como promotora de modificações nas circunstâncias e no próprio indivíduo, 

concomitantemente.  

Na próxima unidade temos por intento demonstrar a sucessão de relações que 

corresponde aos muitos e diferentes momentos que caracterizam a totalidade formativa 

investigada. O verdadeiro decurso acerca dessa realidade não está concebido de antemão. Não 

está dado. Não está posto somente esperando o investigador para se mostrar. É papel do 

pesquisador expressar essas sucessões. Neste estudo, fomos nós que escolhemos os episódios, 

cenas  e flashes que compõem a próxima unidade (como também a definimos) por acreditar 

que ela, em seu movimento ascensionário, representa a sucessão teórica da concepção 

objetiva adequada ao nosso objeto de pesquisa, por meio de uma massa de contingências e 

desvios das vias laterais pelas quais o fenômeno de formação docente se desenrola. 

 

Segunda Unidade de Análise: Conteúdos - a compreensão do seu papel 

 

Para se fazer análise de dados é preciso reconhecer que esse processo não se 

desenvolve sem esforço e orientação teórico-metodológica. Torna-se, pois, imprescindível o 

reconhecimento da importância de um método que sustente a produção de conhecimento 

oriunda desse processo. Sobre isto, mais uma vez ressaltamos que o método escolhido e 

aplicado em todas as fases desta pesquisa, e não somente na análise de dados, é o 

materialismo histórico dialético. Esse método implica “[...] severa disciplina do pensar que 

objetiva reproduzir conceitualmente o real na totalidade inacabada dos seus elementos e 

processos” (MARX e ENGELS, 1996, p.23). Com base nele é possível fazer a passagem de 

ascensão do abstrato ao concreto, sendo essa a trajetória do pensamento para a construção do 

conhecimento. Na citação a seguir, Kosik (1969) assim se expressa: 

 

O método da ascensão do abstrato ao concreto é o método do pensamento; em outras 

palavras, é um movimento que atua nos conceitos, no elemento da abstração. A 

ascensão do abstrato ao concreto não é uma passagem de um plano (sensível) para 

outro plano (racional); é um movimento no pensamento e do pensamento. Para que o 

pensamento possa progredir do abstrato ao concreto, tem de mover-se no seu próprio 

elemento, isto é, no plano abstrato, que é negação da imediaticidade, da evidência e 

da concreticidade sensível. A ascensão do abstrato ao concreto é um movimento 

para o qual todo início é abstrato e cuja dialética consiste na superação desta 

abstratividade. O progresso da abstratividade à concreticidade é, por conseguinte, 

em geral movimento da parte para o todo e do todo para a parte; do fenômeno para a 

essência e da essência para fenômeno; da totalidade para a contradição e da 

contradição para a totalidade; do objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto. O 

processo do abstrato ao concreto, como método materialista do conhecimento da 
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realidade, é a dialética da totalidade concreta, na qual se reproduz idealmente a 

realidade em todos os seus planos e dimensões  (p. 36-37). 
 

Nesta unidade de análise buscamos a construção do conhecimento acerca da 

constituição da atividade pedagógica do professor de Matemática e seus elementos como 

processo que envolveu um esforço de reconstrução da realidade em nossa mente. Destacamos 

a realidade concreta tendo como referência um objeto determinado e, por meio do processo de 

abstração e de aproximação às suas determinações, fomos compreendendo-o, determinando-o, 

desvendando-o em sua totalidade complexa. Contudo, em mais essa unidade, a diversidade do 

fenômeno não mais se mostra como conjunto aleatório de exterioridades e relações, mas como 

unidade organizada, subordinada a definidas relações.  

Desde a primeira unidade quando partimos do estágio da percepção sensorial da 

realidade, por parte dos professores em formação, fomos organizando os dados que 

possuíamos; sem eles não tínhamos como avançar para o estágio do pensar abstrato, onde se 

busca o que Ilienkov (2006) chama de base, a unidade da diversidade. Conforme a análise se 

desenrolou até o ponto em que agora nos encontramos, fomos realizando a reprodução mental 

do concreto que, de certo modo, se encerra no ponto de partida. Porém, isto se deu sobre nova 

base em que a compreensão da totalidade não é apenas a “soma de diversos dados, 

observações, fatos, proposições separadas, mas um saber sobre fenômenos iluminados por 

uma única ideia” (ILIENKOV, 2006, p. 160). Em todo o caminho da análise, e também nesta 

unidade composta por um episódio e três cenas, temos o desenrolar do modo pelo qual a rota 

de entendimento do papel do conteúdo dentro da atividade pedagógica do professor de 

Matemática se pode desvendar da constituição do todo, em aproximações sucessivas, sem a 

pretensão de esgotar a complexidade e a dinamicidade do real  No quadro a seguir, vemos 

como esta unidade foi organizada para dar conta desse movimento. 

 

Segunda Unidade de Análise 

 

Conteúdos: a compreensão do seu papel 

 

 

Episódio 1: A compreensão da 

necessidade de múltiplas relações 

entre os aspectos que perfazem a 

atividade pedagógica. 

Cena 1: O conteúdo a ser ensinado em destaque no seio dessas relações 

Cena 2: O papel do conteúdo no estabelecimento da atividade pedagógica 

Cena 3: A importância do processo didático: o encontro „formativo‟ do 

aluno com o conteúdo a ser ensinado 

Quadro 15: Demonstrativo do movimento existente no interior da Segunda Unidade de Análise 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

Primeiro Episódio: A compreensão da necessidade de múltiplas relações entre os 

aspectos que perfazem a atividade pedagógica  

 

Este episódio e as cenas que o constituem dão continuidade à análise iniciada na 

unidade anterior. A partir de seus flashes, empenhamo-nos em compreender como se 

concretizaram as relações entre os sujeitos da pesquisa, os alunos da escola-campo de estágio 

e o conteúdo matemático a ser ensinado. Consideramos, outrossim, que esse processo ocorre 

no âmbito de uma atividade pedagógica singular-concreta. A nosso ver, isto significa 

descobrir como os professores em formação trabalharam com as relações essenciais para que 

suas atividades pedagógicas fossem realmente singulares e concretas. 

Essa análise permitiu constatar a potencialidade e o alcance do movimento de 

ascensão do abstrato ao concreto proposto em nossa investigação como meio de entendimento 

da realidade formativa que tínhamos, conduzindo a uma compreensão mais aprofundada das 

próprias relações que passaram a ser abarcadas com maior elaboração. Esse movimento 

permitiu ainda elucidar e diferenciar os fenômenos objetivos contidos nas ações dos sujeitos 

investigados, em outras palavras, as diversas dimensões ou aspectos que constituem as 

relações entre os sujeitos. 

Em mais esta etapa de nossa análise de dados, realçamos ser tarefa do pesquisador 

ancorar suas compreensões da realidade objetiva na investigação das informações que tem 

sobre essa realidade. Entretanto, isto consiste em proceder a uma análise criteriosa das 

abstrações de nível empírico do conhecimento e, ininterruptamente, avançar de modo crítico 

sobre a estreiteza do subjetivismo de forma a extinguir as ilusões acerca do fenômeno 

investigado, permitindo um ponto de vista da realidade em seu conjunto concreto. Somente 

dessa forma, e de nenhuma outra mais, a passagem do estado empírico do conhecimento ao 

estado racional pode se objetivar como a passagem do abstrato ao concreto (ILIENKOV, 

2006). 

 

Primeira Cena: O conteúdo a ser ensinado em destaque no seio dessas relações 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – A referida cena se deu no trigésimo quarto encontro do 

experimento formativo realizado no mês de novembro, em uma aula de estágio na Universidade. O cenário 
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dessa cena se configura pelas discussões oriundas da reelaboração do segundo conjunto de atividades de 

ensino. Esta principia com o comentário de uma professora em formação abordando a questão de as aulas dadas 

na manhã daquele dia ter sido exaustivas para ela. 

Transcrições da Cena 1 

1: VANUSA  – Nossa não sei vocês, mas hoje estou muito cansada, aquelas seis aulas na escola hoje cedo me 

mataram. 

2: BRUNA – Nossa Vanusa que exagero. 

3: VIVIAN –. Não foi tanto assim não, porque estava tudo arrumadinho já, e também já estamos terminando, tá 

quase no fim, aguenta aí Vanusa. 

4 (1): VANUSA – Eu sei que estava tudo arrumadinho Vivian como você disse, ou seja, estava tudo planejado, 

até porque se não tivesse jamais daríamos conta né. 

5 (2): ALINE – A questão nem é estar tudo arrumadinho ou planejado, porque só ter planejado antes não ia 

garantir que chegássemos ao final da atividade como será amanhã com tudo tão bem encaminhado, acho que 

o grande segredo desse planejamento e que ele podia ir sendo mudado conforme nós íamos desenvolvendo. 

6 (3): YANN – Verdade Aline, tínhamos o rumo, o caminho, sabíamos qual conteúdo íamos abordar, sabíamos 

que tínhamos que ensinar algo, porque o conteúdo é esse algo a se ensinar e também sabíamos como 

queríamos abordar, mas fomos acertando as coisas mudando pra ficar melhor conforme íamos lá, conforme 

trocávamos de sala íamos avaliando o que a gente estava fazendo e avaliando como os meninos estavam 

aprendendo e íamos mexendo até ficar top, até ficar de um jeito que eles realmente aprendessem aquele 

conteúdo, porque se não tiver um conteúdo para aprender não adianta nada, eles tem que aprender o conteúdo 

porque isso pode permitir eles saírem de onde estavam, do que já sabiam e ir pra frente. 

7: VANUSA – E isso cansou heim, estou moída, mortinha. 

8:ALINE – Mas valeu a pena. 

9: VANUSA – Não estou dizendo que não valeu, só estou dizendo que estou cansada, só isso gente, as coisas 

cansam mesmo quando valem a pena uai. 

10: VIVIAN – Talvez a Vanusa esteja tão cansada e tenha achado tão difícil foi porque entre os conteúdos que 

a professora regente nos deu para escolhermos nos escolhemos esse que é dentro de geometria euclidiana, ou 

como tá lá no papel dela, geometria espacial e, nossa sabemos que conteúdos de geometria é uma defasagem 

que acompanha aluno de escola pública a vida toda, nos somos de lá, então sabemos na pele o tão pouco de 

geometria nos vimos lá. 

11 (4): YANN –É mais uma grande sacada nossa foi exatamente a escolha desse conteúdo, porque se 

escolhêssemos algo que já sabiam não ia adiantar nada. Nós tínhamos que tirar eles da zona de conforto. Era 

nos que tínhamos que puxar eles para que se desenvolvessem. Igual a professora fez aqui com a gente, tirou 

nós do que já sabíamos fazer no estágio I, tirou a gente de nossa zona de conforto de preencher papeis e fazer 

relatório de aulas, mas isso fez a gente avançar, nos desenvolvemos. A mesma coisa aconteceu e tá 

acontecendo com os meninos lá na escola. 

12 (5): BRUNA –.Até porque estava claro desde o início quando começamos a estudar os textos que a profa 

trazia que não íamos planejar só atividades bonitinhas, coloridas e interessantes, elas tinham que ter um 

conteúdo para os alunos aprenderem. 

13 (6): LUCIANA – Tinha que ter algo a mais, acho que esse ‘a mais’ era o conteúdo, esse a mais é sempre 

dado pela escola, são nesses conteúdos de um modo geral, todos eles não só os de Matemática que acabam 

fazendo com que ele se desenvolva como aluno e como gente mesmo. 

14 (7): MARILENE – Porque as atividades até poderiam ser interessantes, mas tinham que ser mais que isso, 

não adianta a historia do Xinavane que contamos, fazer aquele vídeo difícil e criar a história então nem se 

fala, Jesus, se não tivesse um conteúdo de verdade para que eles criassem uma relação com a atividade que 

faziam e depois desse conteúdo com o aprendizado deles, aí não adiantava tanto trabalho, seria em vão, 

porque só iam gostar na hora e depois deletar isso. 

15: VANUSA – Nossa como deu trabalho gente, nem acredito que demos conta, porque no início eu não falava 

porque se não vocês iam me chamar de negativa ou chata mesmo, mais eu sabia, ou imaginava mesmo que ia 

dar muito trabalho e não pensava que as atividades iam ficar tão bacana assim não, mas deu trabalho demais, 

que isso, estou morta de cansada, ainda bem que amanhã é último dia, porque estou desmontando de cansada. 

16: MARILENE – Vanusa hoje tá morrendo mesmo, só fala do trabalho e da canseira. 

17: JOEL -Deixa ela gente, deixa ela. 

18 (8): TIAGO – Você está dizendo Vanusa que amanhã é o último dia, mas não sei não, porque vocês viram 

que as turmas não tão no mesmo lugar, tem sempre uma mais atrasada e, eles não são os mais custosos, os 

mais tagarelas, não sei porque aquele segundo acho que é o B ou C tá sempre mais atrasado no 

desenvolvimento do conteúdo. 
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19 (9): BRUNA – É verdade o desenvolvimento ali é diferente.  

20 (10): VIVIAN - Na verdade não é igual, igual mesmo em nenhuma das salas né.  

21 (11): ALINE – Acho que isso tem a ver com o nível de desenvolvimento de cada um nessa sala, estudamos 

sobre isso nos textos que estudamos, todo mundo não tem o mesmo nível, então o desenvolvimento nunca vai 

ser igual. 

22 (12): LUCIANA – Pois é, não são tudo de segundo ano, então deviam tá tudo do mesmo jeito, tipo, 

aprenderem no mesmo ritmo os conteúdos que estamos ensinando, são a mesma série e, fizemos as mesmas 

coisas nas três salas. 

23 (13): TIAGO – Mas não é porque tá junto que aprende tudo do mesmo jeito, aqui na faculdade também não 

é assim, tem uns que demora aprender os conteúdos que os professores passam pra gente. 

24 (14): ALINE - O tempo que cada um vai gastar para aprender tem a ver com vários fatores, não é só 

porque tem 15 ou 16 anos e está no segundo ano que tá pronto para aprender os conteúdos que estávamos 

ensinando, então acho que não devemos avaliar as salas igual também. 

25: VANUSA – E vamos ser sinceros heim, essa idade de 15 e 16 né moleza não, essa meninada faz a gente 

suar e no meu caso cair dura de cansaço. 

26: TIAGO – Imagino que fazem os professores deles suarem também, porque nas observações, vocês 

lembram a coisa tinha dia que era feia, era uma barulheira danada e às vezes achava que aquilo lá era qualquer 

coisa menos aula e ainda de Matemática. 

27: BRUNA – Por isso que depois quando mudam de série ou até mesmo de bimestre falam que não sabem 

determinados conteúdos, falam até que a coitada da professora não deu aquilo, porque conversam pra morrer aí 

nem ouvem o que ela tá lá na frente morrendo de falar. 

28: MARILENE – Verdade gente, falam mesmo, até nós já falamos isso demais nas nossas vidas, afinal quem 

não já detonou o prof de Matemática, dizendo ele ou ela não ensinou isso não e agora põem na prova. 

30: JOEL – Até aqui na facu a gente faz isso, faz do mesmo jeito, fala dos profs. 

31: VANUSA – Mas tem hora que eles sacaneam né pessoal, porque lógico que os professores deram aqueles 

conteúdos que eles falam que não viram, até porque eles falam isso de quase todo conteúdo do ano anterior que 

a profa fala que vai precisar para aprender um conteúdo, e uma maneira de se safarem por não saberem o 

conteúdo anterior que ela precisa para ensinarem o conteúdo da frente. 

32: TIAGO – Falam desse jeito porque é mais fácil por a culpa no professor né. 

33: JOEL – Muito mais fácil, mas também não é fácil guardar aquele monte de conteúdo na cabeça né, ano 

após ano. 

34 (15): BRUNA – Mas já tinham visto muito daqueles conteúdos em outras séries e parece que não tinham 

visto. 

35 (16):YANN - E desde quando ter visto na série anterior e garantia de ter aprendido, nunca né gente, 

sabemos disso na pele. 

36 (17): JOEL -A cabeça deles não é gaveta que os professores vão pondo papel um em cima do outro e vai 

empilhando, acumulando e pronto, tá lá, quando precisar e só pegar, tem mais coisas que não percebemos 

influenciando o modo como aprendem, a rapidez com que aprendem, e se queremos ser professores de 

verdade, que entendam mesmo o que estamos fazendo, temos que entender porque uns aprendem os conteúdos  

mais rápido do que outros, tipo, que coisas influenciam isso. 

37: ALINE – Aqui na faculdade acontece coisas semelhantes, tem uns que gastam 4 anos para fazer o curso, 

outros 7, e outros, muitos que na verdade desistem. Então, acho de verdade que o Joel está certo quando diz que 

tem muitas outras coisas que influenciam como e quando os alunos aprendem determinados conteúdos de 

Matemática e que não é tão simples assim, não existe gavetas na cabeça deles onde vamos pondo as coisas na 

sequência e depois quando precisamos e só ir lá e buscar. 

 

Quadro 16: Localização, cenário e efetivação e desenvolvimento da Cena 1, Episódio 1, Unidade 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nesta análise buscamos compreender o percurso realizado pelos professores em 

formação na aprendizagem e no desenvolvimento de sua atividade pedagógica e, nesse 

caminho, apreender os elementos constituintes dessa atividade. Ocorre que esses elementos 

não se encontram isolados, por isso se faz necessário destacar as relações que permeiam o 

encadeamento dos aspectos constituintes da atividade pedagógica. Ao longo da cena, os 
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flashes clarificaram que as interdependências existentes entre esses elementos constituem 

interconexões essenciais para o estabelecimento da atividade pedagógica do professor de 

Matemática. Estas, por sua vez, devem ser compreendidas como relações, no sentido de que 

seus diversos componentes se condicionam mutuamente. Procuramos construir a análise do 

fenômeno de modo que cada flash apresentado possibilitasse enxergar, com maior riqueza de 

elaboração, a complexidade das relações entre os elementos que constituem a atividade 

pedagógica, porém, dando prioridade ao conteúdo. 

Os flashes iniciais dessa cena dão indícios da percepção dos sujeitos acerca da 

presença de relações entre planejamento, conteúdo e avaliação como aspectos que constituem 

a atividade pedagógica,  mas, claramente, dão maior destaque ao papel dos conteúdos: Eu sei 

que estava tudo arrumadinho Vivian como você disse, ou seja, estava tudo planejado, até 

porque se não tivesse jamais daríamos conta né (VANUSA, Flash 1, Cena 1). A questão nem 

é estar tudo arrumadinho ou planejado, porque só ter planejado antes não ia garantir que 

chegássemos ao final da atividade como será amanhã com tudo tão bem encaminhado, acho 

que o grande segredo desse planejamento e que ele podia ir sendo mudado conforme nos 

íamos desenvolvendo (ALINE, Flash 2, Cena 1). Verdade Aline, tínhamos o rumo, o caminho, 

sabíamos qual conteúdo íamos abordar, sabíamos que tínhamos que ensinar algo, porque o 

conteúdo é esse algo a se ensinar e também sabíamos como queríamos abordar, mas fomos 

acertando as coisas mudando pra ficar melhor conforme íamos lá, conforme trocávamos de 

sala íamos avaliando o que a gente estava fazendo e avaliando como os meninos estavam 

aprendendo e íamos mexendo até ficar top, até ficar de um jeito que eles realmente 

aprendessem aquele conteúdo, porque se não tiver um conteúdo para aprender não adianta 

nada, eles tem que aprender o conteúdo porque isso pode permitir eles saírem de onde 

estavam, do que já sabiam e ir pra frente (YANN, Flash 3, Cena 1). Os professores em 

formação consideram que existe correlação entre os aspectos da atividade pedagógica e que 

ela está inerentemente ligada ao objetivo almejado de suas atividades pedagógicas: o ensino. 

Desse modo, 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 esta vai se concretizar e evoluir dependerá do 

desenvolvimento da aprendizagem do conteúdo que se almeja ensinar. 

Nesse cenário, os professores em formação vão se convencendo de que a manutenção 

dessas interdependências pode promover o desenvolvimento psíquico dos alunos: Verdade 
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Aline, tínhamos o rumo, o caminho, sabíamos qual conteúdo íamos abordar, sabíamos que 

tínhamos que ensinar algo, porque o conteúdo é esse algo a se ensinar e também sabíamos 

como queríamos abordar, mas fomos acertando as coisas, mudando pra ficar melhor 

conforme íamos lá, conforme trocávamos de sala íamos avaliando o que a gente estava 

fazendo e avaliando como os meninos estavam aprendendo e íamos mexendo até ficar top, até 

ficar de um jeito que eles realmente aprendessem aquele conteúdo, porque se não tiver um 

conteúdo para aprender não adianta nada, eles tem que aprender o conteúdo porque isso 

pode permitir eles saírem de onde estavam, do que já sabiam e ir pra frente (YANN, Flash 3, 

Cena 1).  O propósito de fazer os alunos avançarem em seu desenvolvimento remete ao 

objetivo da atividade pedagógica: o ensino, isto é, a expectativa de produzir o 

desenvolvimento intelectual desses alunos. Então, precisavam de um conteúdo que não fosse 

dominado pelo aluno, pois este não os faria avançar em termos do desenvolvimento 

intelectual. O flash a seguir revela a importância dada pelos professores ao papel do conteúdo 

no estabelecimento da atividade pedagógica: É mais uma grande sacada nossa foi exatamente 

a escolha desse conteúdo, porque se escolhêssemos algo que já sabiam não ia adiantar nada. 

Nós tínhamos que tirar eles da zona de conforto. Era nós que tínhamos que puxar eles para 

que se desenvolvessem. Igual a professora fez aqui com a gente, tirou nós do que já sabíamos 

fazer no estágio I, tirou a gente de nossa zona de conforto de preencher papeis e fazer 

relatório de aulas, mas isso fez a gente avançar, nos desenvolvemos. A mesma coisa 

aconteceu e tá acontecendo com os meninos lá na escola (YANN, Flash 4, Cena 1). Quando 

Yann se refere ao movimento de „tirar eles do que já sabiam‟ para fazê-los „avançar‟, ele faz 

menção às zonas de desenvolvimento real (ZDR) e de desenvolvimento potencial (ZDP) 

enunciadas em Vigotski (1994). A primeira remete aos ciclos de desenvolvimento percorridos 

e se expressa nas tarefas que o sujeito já domina, sendo capaz de realizá-las com autonomia. 

A segunda diz respeito às funções psicológicas em processo de desenvolvimento e se expressa 

nas tarefas que o sujeito consegue realizar sob orientação. Esses conceitos trazem em si 

determinada compreensão acerca das relações entre ensino, desenvolvimento e aprendizagem. 

O ensino que apenas exercita o que já foi alcançado pelo sujeito em termos do 

desenvolvimento mental não tem efeito ou não contribui para seu desenvolvimento psíquico. 

O bom ensino, afirma Vigotski (1994), é aquele que guia o desenvolvimento, que o antecede 

para promovê-lo, que engendra ou incide sobre a zona de desenvolvimento potencial. O 

ensino que exige o que está além dos limites da zona de desenvolvimento potencial, isto é, o 

que o sujeito não pode, ou ainda não é capaz de fazer naquele momento, é também infrutífero. 
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O desenvolvimento psíquico nessa acepção é visto pelos sujeitos da pesquisa como 

uma das dimensões do objetivo almejado da atividade pedagógica, ou seja, a compreensão 

acerca da natureza desse desenvolvimento e como produzi-lo: [...] Nós tínhamos que tirar 

eles da zona de conforto. Era nós que tínhamos que puxar eles para que se desenvolvessem 

[...] (YANN, Flash 4, Cena 1). A compreensão histórico-cultural sobre o processo de 

desenvolvimento intelectual atribui destaque especial ao papel do conteúdo e à relação que o 

sujeito-aluno estabelece com ele: Até porque estava claro desde o início quando começamos 

a estudar os textos que a profa trazia que não íamos planejar só atividades bonitinhas, 

coloridas e interessantes, elas tinham que ter um conteúdo para os alunos aprenderem 

(BRUNA, Flash 5, Cena 1).Tinha que ter algo a mais, acho que esse ‘a mais’ era o conteúdo, 

esse a mais é sempre dado pela escola, são nesses conteúdos de um modo geral, todos eles, 

não só os de Matemática, que acabam fazendo com que ele se desenvolva como aluno e como 

gente mesmo (LUCIANA, Flash 6, Cena 1). Porque as atividades até poderiam ser 

interessantes, mas tinham que ser mais que isso, não adianta a história do Xinavane que 

contamos fazer aquele vídeo difícil e criar a história então nem se fala,  Jesus, se não tivesse 

um conteúdo de verdade para que eles criassem uma relação com a atividade que faziam e 

depois desse conteúdo com o aprendizado deles, aí não adiantava tanto trabalho, seria em 

vão, porque só iam gostar na hora e depois deletar isso (MARILENE, Flash 7, Cena 1).  

Pautando-nos na análise vigotskiana, compreendemos que o desenvolvimento 

intelectual é produto da relação que o sujeito estabelece com o conteúdo. Em outras palavras, 

a apropriação do conteúdo pelo sujeito promove o desenvolvimento de suas funções 

psicológicas, entre elas o pensamento. Faz-se pois necessário que, no desenvolvimento de 

suas atividades pedagógicas, o professor ensine um conteúdo que possibilite aos alunos 

avançarem, não um conteúdo que já dominam, tampouco algo que esteja além das suas 

possibilidades naquele momento. Quando os sujeitos da pesquisa defendem que o professor 

deve „puxar o aluno‟, caso contrário seu desenvolvimento permanecerá estagnado ou, ainda, 

quando atribuem o desenvolvimento do aluno ao conhecimento que ele foi adquirindo na 

escola, revelam uma compreensão que, em princípio, se mostra consoante com a perspectiva 

vigotskiana: [...] Era nós que tínhamos que ‘puxar eles’ para que se desenvolvessem. Igual a 

professora fez aqui com a gente, tirou nós do que já sabíamos fazer no estágio I, tirou a gente 

de nossa ‘zona de conforto’ de preencher papeis e fazer relatório de aulas, mas isso fez ‘a 

gente avançar’, nos desenvolvemos. A mesma coisa aconteceu e tá acontecendo com os 

meninos lá na escola (YANN, Flash 4, Cena 1, grifos nossos). Tinha que ter algo a mais, 
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acho que esse ‘a mais’ ‘era o conteúdo’, ‘esse a mais é sempre dado pela escola’, são nesses 

conteúdos de um modo geral, todos eles, não só os de Matemática que acabam fazendo com 

que ele se desenvolva como aluno e como gente mesmo. (LUCIANA, Flash 6, Cena 1, grifos 

nossos). Essa concepção acerca da escolha do conteúdo é um dos elementos que devem 

orientar a decisão de professores sobre o que ensinar. Ao selecionar o conteúdo, isto é, o quê 

ensinar, o professor confronta a relação sujeito-conteúdo (entendida aqui também como 

relação sujeito-objeto).  Desse modo, o significado dessa relação advém da expectativa do que 

se pretende produzir: o desenvolvimento intelectual que se almeja e a compreensão sobre 

como conseguir o que se pretende. 

Na continuidade da cena, as discussões nos mostram uma preocupação relacionada ao 

desenvolvimento desigual das turmas acerca das atividades propostas: Você está dizendo 

Vanusa que amanhã é o último dia, mas não sei não, porque vocês viram que as turmas não 

tão no mesmo lugar, tem sempre uma mais atrasada e, eles não são os mais custosos, os mais 

tagarelas, não sei porque aquele segundo acho que é o B ou C tá sempre mais atrasado no 

desenvolvimento do conteúdo (TIAGO, Flash 8, Cena 1).  É verdade o desenvolvimento ali é 

diferente. (BRUNA, Flash 9, Cena 1). Na verdade não é igual, igual mesmo em nenhuma das 

salas né. (VIVIAN, Flash 10, Cena 1). Acho que isso tem a ver com o nível de 

desenvolvimento de cada um nessa sala, estudamos sobre isso nos textos que estudamos, todo 

mundo não tem o mesmo nível, então o desenvolvimento nunca vai ser igual (ALINE, Flash 

11, Cena 1). Pois é, não são tudo de segundo ano, então deviam tá tudo do mesmo jeito, tipo, 

aprenderem no mesmo ritmo os conteúdos que estamos ensinando, são a mesma série e, 

fizemos as mesmas coisas nas três salas (LUCIANA, Flash 12, Cena 1). Mas não é porque tá 

junto que aprende tudo do mesmo jeito, aqui na faculdade também não é assim, tem uns que 

demora aprender os conteúdos que os professores passam pra gente (TIAGO, Flash 13, Cena 

1). O tempo que cada um vai gastar para aprender tem a ver com vários fatores, não é só 

porque tem 15 ou 16 anos e está no segundo ano que está pronto para aprender os conteúdos 

que estávamos ensinando, então acho que não devemos avaliar as salas igual também 

(ALINE, Flash 14, Cena 1). Mas já tinham visto muito daqueles conteúdos em outras séries e 

parece que não tinham visto (BRUNA, Flash 15, Cena 1).  E desde quando ter visto na série 

anterior e garantia de ter aprendido, nunca né gente, sabemos disso na pele (YANN, Flash 

16, Cena 1). A cabeça deles não é gaveta que os professores vão pondo papel um em cima do 

outro e vai empilhando, acumulando e pronto, tá lá, quando precisar e só pegar, tem mais 

coisas que não percebemos influenciando o modo como aprendem, a rapidez com que 
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aprendem, e se queremos ser professores de verdade, que entendam mesmo o que estamos 

fazendo, temos que entender porque uns aprendem os conteúdos  mais rápido do que outros, 

tipo, que coisas influenciam isso (JOEL, Flash 17, Cena 1). Notamos, por meio dos flashes, 

que os pressupostos teóricos ofertados aos sujeitos da pesquisa durante o experimento 

formativo permitiram-lhes superar a compreensão do desenvolvimento dos alunos da escola-

campo de estágio como um simples processo linear e evolutivo, caracterizado por meros 

acúmulos quantitativos sucessivos. Demonstram, portanto, um posicionamento crítico sobre a 

concepção de desenvolvimento psíquico, sendo que essa posição possui suas bases em 

pressupostos vigotskianos. 

 

O desenvolvimento psíquico é um processo dialético que se distingue por uma 

complicada periodicidade, a desproporção no desenvolvimento das diversas funções, 

as metamorfoses ou transformações qualitativas de umas formas em outras, o 

entrelaçamento complexo de processos evolutivos e involutivos, o complexo 

cruzamento de fatores externos e internos, um complexo processo de superação de 

dificuldades e de adaptação (VIGOTSKI, 1995, p. 141). 

 

Essa problemática estimula a ponderação sobre o caráter não-natural das 

especialidades esperadas em termos de funcionamento psíquico em cada período do 

desenvolvimento do aluno. A esse respeito, nossa base teórica assim se expressa: nem o teor 

dos estágios de desenvolvimento, nem seu encadeamento no tempo são universais e 

imutáveis, mas definidos pelas condições sócio-históricas concretas. De tal modo, segundo 

Leontiev (2001) não é a idade do aluno em si que determina o teor do estágio de 

desenvolvimento em que ele se localiza, mas as condições históricas concretas nas quais  

acontece seu desenvolvimento: O tempo que cada um vai gastar para aprender tem a ver com 

vários fatores, não é só porque tem 15 ou 16 anos e tá no segundo ano que tá pronto para 

aprender os conteúdos que estávamos ensinando [...] (ALINE, Flash 14, Cena 1). Mas já 

tinham visto muito daqueles conteúdos em outras séries e parece que não tinham visto 

(BRUNA, Flash 15, Cena 1). [...] Tem mais coisas que não percebemos influenciando o modo 

como aprendem, [...] temos que entender porque uns aprendem os conteúdos mais rápido do 

que outros, tipo, que coisas influenciam isso (JOEL, Flash 17, Cena 1). 

A afirmação do papel crucial das condições concretas de vida feita por Vigotski 

(1995) se sustenta na comprovação de que o desenvolvimento psíquico não percorre um 

caminho natural previamente esquematizado, ou seja, não é mera manifestação de energias 

internas, antecipadamente dadas, nem simples resultado da maturação biológica. Também não 

é fruto da mera interação entre fatores biológicos e sociais. O desenvolvimento psíquico se 
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constitui como tal na relação que o sujeito estabelece com o mundo, por meio de sua 

atividade. As condições concretas de existência e o lugar que o sujeito ocupa objetivamente 

no sistema das relações humanas são fatores decisivos no seu desenvolvimento.  

 

O que determina diretamente o desenvolvimento da psique de um individuo é sua 

própria vida e o desenvolvimento dos processos reais desta vida – em outras 

palavras: o desenvolvimento da atividade da criança, quer a atividade aparente, quer 

a atividade interna. Mas seu desenvolvimento, por sua vez, depende de suas 

condições reais de vida. Por essa razão, compreender o processo de 

desenvolvimento infantil e seus diferentes estágios implica analisar o conteúdo da 

atividade da criança e como essa atividade é constituída nas condições concretas de 

vida (LEONTIEV, 2001, p. 63,). 

 

Nessa perspectiva, em cada período do desenvolvimento uma determinada atividade 

do sujeito cumpre o papel de atividade principal, conduzindo as mudanças mais importantes 

nos processos psíquicos, formando um processo em equilíbrio dinâmico. Essas discussões são 

imprescindíveis num processo formativo docente, pois permitem a compreensão dessa 

dinâmica pelos professores determinando parte da conduta de sua atividade pedagógica. 

Ao colocarem em evidência a dinâmica do processo de desenvolvimento psíquico, ou 

seja, a existência de suas leis internas, novamente incide a necessidade de compreenderem 

esses comportamentos para além do que mostram aparentemente: [...] E se queremos ser 

professores de verdade, que entendam mesmo o que estamos fazendo, temos que entender 

porque uns aprendem os conteúdos mais rápido do que outros, tipo, que coisas influenciam 

isso (JOEL, Flash 17, Cena 1). Para Vigotski (1996), nos processos educativos deve haver a 

superação da análise descritiva do desenvolvimento psíquico, ou seja, daquela análise que se 

baseia nos indícios externos. Nessa discussão, o autor buscava apreender aquilo que 

condiciona ou determina tais sinais, indo além da aparência e apreendendo as determinações 

essenciais. Entendemos que ter conhecimento da existência de um movimento dinâmico do 

desenvolvimento psíquico do sujeito significa compreender a lógica interna desse processo, 

tendo condições de intervir no percurso desse desenvolvimento e evidenciar as conquistas 

essenciais do sujeito. Destarte, é preciso considerar que o desenvolvimento psíquico dos 

alunos não tem um caráter estático, sendo o estado atual sempre um momento de um processo 

de desenvolvimento. Ao se defrontar com um aluno em determinado período de 

desenvolvimento, o professor está também diante de um sujeito em movimento do seu 

desenvolvimento.  
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De conformidade com Vigotski (1994), o sujeito em desenvolvimento encontra-se em 

pleno processo de acúmulo de experiência interna, sendo esse processo possibilitado pelas 

diversas aprendizagens a ele oportunizadas. O que era inacessível pode tornar-se acessível, o 

que era incompreensível pode tornar-se compreensível, o que era difícil pode tornar-se fácil, 

convertendo desenvolvimento potencial em desenvolvimento real. Nesses termos, 

aprendizado do conteúdo tem como referência um aluno diferente a cada momento. O 

objetivo de permitir sua aprendizagem deve ser continuamente repensado, no sentido de que o 

desenvolvimento intelectual e social alcançado a cada momento coloca novas possibilidades 

como horizonte da atividade pedagógica. 

Nessa compreensão de processo em movimento e equilíbrio dinâmico, os professores 

em formação veem os alunos das salas onde realizam os conjuntos de atividades como 

sujeitos em desenvolvimento. Desta forma a 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 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. Esta questão também se encontra presente nos seguintes flashes: Acho que isso tem 

a ver com o nível de desenvolvimento de cada um nessa sala, todo mundo não tem o mesmo 

nível, então o desenvolvimento nunca vai ser igual (ALINE, Flash 11, Cena 1). Pois é, não 

são tudo de segundo ano, então deviam está tudo do mesmo jeito [...] (LUCIANA, Flash 12, 

Cena 1). Mas não é porque está junto que aprende tudo do mesmo jeito, aqui na faculdade 

também não é assim, tem uns que demora aprender os conteúdos que os professores passam 

pra gente (TIAGO, Flash 13, Cena 1). O tempo que cada um vai gastar para aprender tem a 

ver com vários fatores, não é só porque tem 15 ou 16 anos e está no segundo ano que está 

pronto para aprender os conteúdos que estávamos ensinando, então acho que não devemos 

avaliar as salas igual também.  (ALINE, Flash 14, Cena 1).  

As necessidades inerentes à faixa etária não devem ser entendidas como naturais, mas 

fruto das condições históricas concretas de vida. A complexidade dos processos envolvidos na 

reprodução da vida em nossa sociedade e o lugar que o sujeito ocupa concretamente nesse 

processo são determinantes para a compreensão de sua aprendizagem. Essa afirmação realça o 

fato de que a interconexão entre sujeito e conteúdo se manifesta e se concretiza, na verdade, 

no entendimento do aluno da escola-campo de estágio como sujeito singular. Esse sujeito-

professor tem diante de si a complexa tarefa de organizar essa relação considerando-se a 
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heterogeneidade da sala de aula e as trajetórias singulares de apropriação do conteúdo a ser 

ensinado para o sujeito-aluno. 

Nesse entendimento dos aspectos que perfazem a atividade pedagógica, os professores 

em formação nesta segunda cena dão sinais claros de que, nas relações entre esses elementos, 

eles são capazes de destacar a essencialidade do conteúdo no estabelecimento dessa atividade.  

 

Segunda Cena: O papel do conteúdo no estabelecimento da atividade pedagógica 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – A referida cena ocorre no décimo encontro do experimento 

formativo localizado no mês de abril, em uma aula de estágio realizada na Universidade. O cenário dessa cena 

foram as discussões que aconteceram durante a escolha do conteúdo, sendo que ele subsidiaria o primeiro 

conjunto de atividades de ensino. As discussões iniciaram com uma das professoras em formação chamando a 

atenção do grupo para a necessidade premente de se fazer a escolha do conteúdo a ser abordado nesse 

conjunto de atividades. 

Transcrições da Cena 2 

1: ALINE – Gente não quero ser chata, mas o Tiago tinha razão quando insistiu em escolhermos o conteúdo, 

temos que escolher o conteúdo das atividades que vamos planejar e não pode passar de hoje. Em encontros 

anteriores ficou aquela lenga-lenga entre o Tiago falando que tinha que escolher o conteúdo e a Bruna 

defendendo que tínhamos que resolver como vai ser a SDA, mas sinceramente acho que tem que ser o 

conteúdo primeiro a ser escolhido, aí fica mais fácil decidir que tipo de SDA vamos fazer. 

2: TIAGO – Eu sabia que eu estava certo desde o começo, mas ninguém acreditava. 

3: JOEL – Menos Tiago, menos tá bom, só porque a Aline ti deu corda agora você vai ficar se achando, me 

poupe. 

4(1): VIVIAN –. Tudo bem que não temos muita opção e então vamos ter que dar conteúdos de financeira 

mesmo, senão sai  fora da lista que tem de conteúdos lá do estado, mas também não podemos começar por 

algo muito difícil né gente, temos que começar por algo próximo ao que eles sabem, alguma coisa que vão 

dar conta de aprender. 

5(2): TIAGO – Você tá falando tipo assim, dar algo que já conhecem? 

6 (3): VIVIAN – Não né, que graça tem ensinar algo que já se sabe, uai. Estou  falando escolher dentro dos 

conteúdos de financeira algo que ainda não sabem, mas que vamos começar por algo próximo ao que eles já 

sabem e aí vamos acrescentando o que não sabem.  

7 (6): VANUSA – Olha  eu trabalho lá na Galileia Veículos, vocês todos sabem e, se tem uma coisa que o 

povo no geral não sai da escola sabendo e saber lidar com juros dos carros que compram, porque se 

soubessem nos nem vendíamos tanto pra falar a verdade. 

8:ALINE – Boa  ideia Vanusa, o que vocês acham da gente escolher juros para ser o conteúdo? Porque aí 

íamos ensinar um conteúdo com as duas funções: servir para a escola e para a vida fora da escola também. 

9: LUCIANA – Por mim tudo bem. 

10: MM – O que vocês acham? (Houve confirmação de todos os professores em formação). 

11 (4): BRUNA –Que seja então essa introdução aí sobre o que são juros então, mas independente disso 

teremos que organizar isso de um jeito que tenha a ver com a teoria que estamos usando. 

12 (5): YANN – Uai, então não vamos poder começar lá direto na porcentagem não. E se a gente desse um 

jeito de usar alguma parte da síntese histórica então, porque ai lá na síntese histórica vamos achar as idas e 

vindas até que o conceito de juros chegou no que tá hoje. 

13 (7): JOEL – A Vanusa falou um pouco antes que lá no serviço dela o povo que vai comprar os carros é 

meio sem noção sobre o que realmente é juro, na verdade não têm noção do tanto que pagam pelos carros 

divididos em tantas prestações, porque não entendem mesmo o que são juros. Eu sou guarda da caixa 

econômica da minha cidade e vou falar heim, coitado do povo que pega dinheiro emprestado, tipo a grande 

maioria, os mais humildes né, a grande massa da população mesmo, também não tem noção certa de juros 

não, viu. 
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14 (8): MARILENE – Então pessoal ter escolhido exatamente esse conteúdo vai ser muito importante para os 

meninos lá da escola porque tem tudo a ver com a realidade que eles vivem em casa, porque aluno de escola 

pública e na grande maioria filho de pobre e é pobre que se endivida comprando tudo parcelado e com 

consórcio consignado, ou seja, pagando montanhas de juros que ele não tem noção como a Vanusa e o Joel 

disseram, que não tem noção de como isso é calculado. 

15: VANUSA – Oh, falo uma coisa, poucos, quase zero dos que vão lá comprar carro da gente questiona 

alguma coisa sobre os juros, na verdade nem pedem pra ver como que a gente faz as contas do valor da 

parcela, querem e comprar o carro e sair logo dali com ele, nem se importam se vão quase passar fome pra 

pagar, o que importa é ter o bendito do carro e pronto. 

16: MARILENE – Não pedem pra ver porque não tem nem noção de como isso é calculado, não  perguntam 

porque acho que tem vergonha de nem entenderem o que vão explicar, daí quererem só saber o preço final da 

parcela eterna. 

17: JOEL -Ou nem querem saber mesmo né gente, como disse a Vanusa, na maioria das vezes só querem 

mesmo e sair no bendito carro novo, e realizar o sonho de todo pobre. 

18): ALINE – Talvez se tivessem um mínimo de conhecimento sobre isso iam perguntar, porque para 

perguntar sobre algo tem que dar conta no mínimo de formular a pergunta e, como o conhecimento sobre o 

assunto é mínimo aí nem perguntam, dando conta de pagar a parcela é o que importa, como se chegou a ela é 

o de menos nesse caso. 

19: BRUNA – É verdade, sabem nada, aí não sabem nem perguntar também, tipo a gente né, quem não já 

passou por isso, prof explicar algo no quadro e a gente querer fazer pergunta,  mas nem da conta de fazer 

porque não entendeu  nada, nadica de nada. 

20 (9): VIVIAN - Pensa  se  acontecer de que os meninos depois de nossas aulas resolvam questionar sobre 

os juros pagados pelos pais nas compras do carro, ou mesmo, vai que alguém da família ou conhecido, 

compra algo financiado durante o período de realização das atividades e aí diante disso e comparando com o 

que eles vão tá vendo com a gente na escola, eles deem uma opinião diferente sobre isso, ou ajudem a fazer 

as contas mesmo. 

21: VANUSA – Verdade Vivian, vai que rola né, ia ser muito bacana se eles pudessem vivenciar isso por 

outro ângulo. 

22: LUCIANA – Vai que acontece, porque é muito menino, então tem a chance de alguém próximo a eles 

comprar algum item financiado no período em que eles tiverem tendo as aulas com a gente sobre como esses 

juros de financiamento são realmente calculados. 

23: TIAGO – Então vamos por a mão na massa né gente, a conversa tá boa, já decidimos que conteúdo vamos 

ensinar, meio caminho andado e não se esqueçam, eu estava certo viu, tínhamos que escolher logo o conteúdo. 

24 (10): LUCIANA -Deixa só falar uma coisa: Discordo que eles não saibam nada sobre juros no dia a dia, 

que quando chegarmos lá  para realizar essas atividades não saberão nada de juros. Acho sim que tem noção 

do que seja juros e que pagam muito, muito caro por aquilo que compram  parcelado a perder de vista. Então 

acho que sabem um pouco do que seja  juros. O que também acho e que podem mudar esse pouco que sabem 

partindo do que e como vamos ensinar sobre juros. 

25: BRUNA – Tá  Luciana podem ate saber um pouquinho, mas não é grande coisa não, porque a massa da 

população no geral não faz certo nem conta de porcentagem para saber de quanto realmente é o desconto nas 

promoções, na verdade só olham se o número que mostra o desconto é grande, só isso, não sabem na boa o 

que significa matematicamente um desconto de 30% numa calça de 250 reais. 

26:YANN – Tá certa Bruna, mas o  importante é que resolvemos que o conteúdo a ser trabalhado será juros, 

já é um avanço e tanto no encontro de hoje, uhh si é, porque agora teremos condições de pensar de forma mais 

organizada como será que faremos o ensino desse conteúdo lá na sala de aula. 

27: JOEL -Isso, já temos o conteúdo, agora é decidir como fazer pra ensinar, que também será uma novidade 

pra nós. 

28: ALINE – Já é um bom começo para hoje, temos o conteúdo, sabemos o que queremos e vamos ensinar, 

agora é organizar isso na proposta da AOE e ir para a escola. 

29: MARILENE – Nossa se é, tem hora que até me dá uma aflição achando que não saímos do lugar, hoje vou 

até dormir mais sossegada, sabendo que escolhemos o conteúdo e que esse conteúdo é um conteúdo bacana, 

falo bacana no sentido de que é um conteúdo que tem utilidade pra eles na escola e fora da escola também. 

30: VANUSA – E como o conteúdo será Juros e meio que partiu do assunto lá de onde trabalho, que é algo 

real e tudo mais, então o que acham da SDA ser uma situação cotidiana? 

31: TIAGO – Por mim tudo bem, acho que será bacana porque com juros vamos ter muita opção de como 

trabalhar isso na SDA. 

32: YANN – Acho que ninguém vai se opor não Vanusa. 

33: VANUSA – Ok então, se todos concordaram, então agora vamos pensar numa situação cotidiana, pra 

ensinar juros. 
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Quadro 17: Localização, cenário e efetivação e desenvolvimento da Cena 2, Episódio 1, Unidade 2 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Convém destacar que o pensamento se elabora e se desenvolve na generalização, isto 

é, passa do individual ao geral e do geral ao individual, sendo a generalização um ato que 

interconecta pensamento e linguagem. É na escola que o sujeito aprende a função 

generalizante do pensamento por intermédio da linguagem teórico-científica, diferentemente 

do que ocorre ao se apropriar da linguagem cotidiana para comunicação social. Dadas as 

pressuposições teóricas desta investigação, consideramos que exista uma complexa relação 

entre linguagem e pensamento. Também se valoriza o papel do conteúdo escolar no sentido 

de fortalecedor do pensamento, desprendendo-o das amarras do empírico. Esta cena busca dar 

destaque à questão do ensino (mediado) de conhecimentos revestidos na forma de conteúdos 

escolares. Nesse percurso temos em vista possibilitar a passagem do aluno de um saber 

(pensamento) espontâneo para um saber mais elaborado (científico).  

A mediação no processo de ensino tem função importante posto que, ao suscitar 

aprendizagem, se requer o desenvolvimento do aluno.  Para Vigotski (2003), a relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento é dialética e, apesar de não se restringir à escola, ela tem  

importante papel a exercer, em particular pela mediação do professor. Este como mediador do 

processo de ensino e aprendizagem, precisa atuar na chamada zona de desenvolvimento 

proximal de seu aluno, possibilitando-lhe tornar real o seu desenvolvimento potencial: Tudo 

bem que não temos muita opção e então vamos ter que dar conteúdos de financeira mesmo, 

senão sai fora da lista que tem de conteúdos lá do Estado, mas também não podemos 

começar por algo muito difícil né gente, temos que começar por algo próximo ao que eles 

sabem, alguma coisa que vão dar conta de aprender (VIVIAN, Flash 1, Cena 2). Você está 

falando tipo assim, dar algo que já conhecem?(TIAGO, Flash 2, Cena 2).  Não né, que graça 

tem ensinar algo que já se sabe, uai. Estou falando escolher dentro dos conteúdos de 

financeira algo que ainda não sabem, mas que vamos começar por algo próximo ao que eles 

já sabem e aí vamos acrescentando o que não sabem (VIVIAN, Flash 3, Cena 2). Em relação 

a essa zona de desenvolvimento, Vigotski (1988) estabelece a  existência de dois níveis de 

desenvolvimento. O primeiro, nomeado como nível de desenvolvimento real, refere-se às 

ações que o sujeito realiza sozinho, de forma independente. O segundo nível, chamado de 

desenvolvimento potencial, refere-se àquilo que esse sujeito é capaz de fazer com o auxílio 

dos adultos.  A trajetória que ele vai percorrer entre a zona potencial e a real é o caminho em 
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que o professor deve agir, sendo nesse curso que se deve estimular as conquistas internas do 

sujeito em  direção à aprendizagem. 

 

[...] a característica essencial da aprendizagem é que engendra a área de 

desenvolvimento potencial, ou seja, que faz nascer, estimula e ativa na criança um 

grupo de processos internos de desenvolvimento no âmbito das inter-relações com 

outros que, na continuação, são absorvidos pelo curso interior de desenvolvimento e 

se convertem em aquisições internas da criança.  [...] uma correta organização da 

aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo um grupo 

de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a 

aprendizagem (VIGOTSKI, 1993, p. 115). 

 

No que concerne à relação entre aprendizagem e desenvolvimento, o autor em pauta 

destaca que o bom ensino é aquele que atua na zona de desenvolvimento próximo do aluno. 

Perante o quadro esboçado, convém questionar: Como pensar o processo de ensino dos 

conteúdos matemáticos escolares levando em conta tais considerações teóricas? Como 

relacionar o movimento dialético na construção do ensino do conteúdo escolar matemático? O 

método dialético, quando aplicado na organização do ensino de conteúdos matemáticos 

ensinados na escola, tanto pode ser posto em prática como princípio geral de todo o processo 

de ensino e aprendizagem quanto na construção mais específica das ações de ensino e 

aprendizagem em si: Que seja então essa introdução aí sobre o que são juros então, mas 

independente disso teremos que organizar isso de um jeito que tenha a ver com a teoria que 

estamos usando (BRUNA, Flash 4, Cena 2). Uai, então não vamos poder começar lá direto 

na porcentagem não. E se a gente desse um jeito de usar alguma parte da síntese histórica 

então, porque ai lá na síntese histórica vamos achar as idas e vindas até que o conceito de 

juros chegou no que tá hoje (YANN, Flash 5, Cena 2).  

Posteriormente, analisamos os flashes que denunciam a continuidade desta 

„preocupação teórica‟ por parte dos professores em formação ao demonstrarem intenção de 

realizar uma abordagem inicial do conteúdo pelo caminho da vivência cotidiana da\na 

totalidade empírica: Olha eu trabalho lá na Galileia Veículos, vocês todos sabem e, se tem 

uma coisa que o povo no geral não sai da escola sabendo e saber lidar com juros dos carros 

que compram, porque se soubessem nós nem vendíamos tanto pra falar a verdade 

(VANUSA, Flash 6, Cena 2). A Vanusa falou um pouco antes que lá no serviço dela o povo 

que vai comprar os carros e meio sem noção sobre o que realmente é juro, na verdade não 

têm noção do tanto que pagam pelos carros divididos em tantas prestações, porque não 

entendem mesmo o que são juros. Eu sou guarda da caixa econômica da minha cidade e vou 

falar heim, coitado do povo que pega dinheiro emprestado, tipo a grande maioria, os mais 
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humildes né, a grande massa da população mesmo, também não tem noção certa de juros não 

viu (JOEL, Flash 7, Cena 2). Então pessoal ter escolhido exatamente esse conteúdo vai ser 

muito importante para os meninos lá da escola porque tem tudo a ver com a realidade que 

eles vivem em casa, porque aluno de escola pública e na grande maioria filho de pobre e é 

pobre que se endivida comprando tudo parcelado e com consórcio consignado, ou seja, 

pagando montanhas de juros que ele não tem noção, como a Vanusa e o Joel disseram que 

não tem noção de como isso é calculado (MARILENE, Flash 8, Cena 2). 

É percebível a preocupação dos professores em formação na explicitação da dimensão 

científica do conteúdo a ser ensinado. Isto é, eles querem que os alunos estudem esses 

conteúdos como conhecimentos historicamente produzidos e sistematizados: E se a gente 

desse um jeito de usar alguma parte da síntese histórica então, porque ai lá na síntese 

histórica vamos achar as idas e vindas até que o conceito de juros chegou no que tá hoje 

(YANN, Flash 5, Cena 2). Tínhamos também o objetivo de que, ao ensinarem o conteúdo 

„juros‟, os alunos da escola-campo de estágio estabelecessem as ligações e o confronto entre 

seu conhecimento prévio, cotidiano, com o novo conhecimento, científico, que se expressa na 

totalidade concreta do pensamento: Pensa se acontecer de que os meninos depois de nossas 

aulas resolvam questionar sobre os juros pagados pelos pais nas compras do carro, ou 

mesmo, vai que alguém da família ou conhecido, compra algo financiado durante o período 

de realização das atividades e aí diante disso e comparando com o que eles vão tá vendo com 

a gente na escola, eles deem uma opinião diferente sobre isso, ou ajudem a fazer as contas 

mesmo (VIVIAN, Flash 9, Cena 2). Esses confrontos e ligações são vistos pelos sujeitos da 

pesquisa como prática social do conteúdo escolar a ser usada na transformação da realidade: 

[...] e aí diante disso e comparando com o que eles vão tá vendo com a gente na escola, eles 

deem uma opinião diferente sobre isso, ou ajudem a fazer as contas mesmo (VIVIAN, Flash 

9, Cena 2). 

De posse dessa compreensão do papel do conteúdo como importante elemento 

constitutivo da atividade pedagógica, percebemos, nos professores em formação,  um esforço 

de articulação do movimento prática-teoria-prática, que teve como ponto de partida o nível de 

desenvolvimento atual dos alunos: Então pessoal ter escolhido exatamente esse conteúdo vai 

ser muito importante para os meninos lá da escola porque tem tudo a ver com a realidade 

que eles vivem em casa, porque aluno de escola pública e na grande maioria [...]  ele não tem 

noção[...]  de como isso é calculado (MARILENE, Flash 8, Cena 2). Depreendemos que os 

docentes desejam partir da zona de desenvolvimento imediato para, então, galgar novo 
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desenvolvimento atual para os alunos da escola campo de estágio. Nesse processo, torna-se 

possível desenvolver as funções psicológicas superiores, desenvolvimento esse mediado pelo 

conteúdo escolar apropriado pelo aluno na escola, composto pela articulação linguagem e 

pensamento, podendo gerar a promoção humana.  

A aprendizagem, ainda segundo Vigotski (2004), consiste na apropriação de conteúdos 

que existem no meio sociocultural escolar; já o desenvolvimento caracteriza-se pela 

reconstituição interna, no plano intrapsíquico, do que foi apreendido desses conteúdos. Nesse 

processo, os alunos desenvolvem suas funções psicológicas superiores, sendo que 

primeiramente  nega-se e,  posteriormente, se superam as funções inferiores. Contudo, 

conservam-se seus elementos basais ainda que modificados no novo estágio (nível) sendo 

que, à medida que o novo estágio recusa o antecedente, no mesmo processo o abarca e o 

agrega, sem aniquilá-lo (VIGOTSKI, 2004). A esse respeito queremos destacar que a 

integração de novo conteúdo sobre a base do já posto, conforme sinalizado por Vigotski 

(2004), demonstra que cabe ao professor centrar sua atuação orientadora naquilo que o aluno 

ainda não domina, mas partindo daquilo que ele já sabe.  

Por esse caminho, a atividade pedagógica tem em vista a ultrapassagem de um 

conteúdo que o aluno domina na orientação a outro, elevando-se a compreensão a outro 

patamar. Insistir naquilo que o aluno já domina não desencadeia a necessária motivação para a 

aprendizagem: Você tá falando tipo assim, dar algo que já conhecem?(TIAGO, Flash 2, Cena 

2).  Não né, que graça tem ensinar algo que já se sabe, uai. Estou  falando escolher dentro 

dos conteúdos de financeira algo que ainda não sabem, mas que vamos começar por algo 

próximo ao que eles já sabem e aí vamos acrescentando o que não sabem (VIVIAN, Flash 3, 

Cena 2). Os flashes denotam a compreensão dos professores em formação no sentido de que a 

aprendizagem de conteúdos escolares não deve (e não pode) eliminar o conhecimento 

cotidiano que o aluno possui, mas sim elevá-lo a novo nível, congregando-o: Discordo que 

eles não saibam nada sobre juros no dia a dia, que quando chegarmos lá  para realizar essas 

atividades eles não saberão nada de juros. Acho sim que tem noção do que seja juros e que 

pagam muito, muito caro por aquilo que compram  parcelado a perder de vista. Então acho 

que sabem um pouco do que seja  juros. O que também acho e que podem mudar esse pouco 

que sabem partindo do que e como vamos ensinar sobre juros (LUCIANA, Flash 10, Cena 2). 

Os professores em formação demonstram acreditar que a elevação dos conceitos não 

espontâneos não se dá de forma mecânica, mas evoluem com a ajuda de vigorosa atividade 
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mental por parte do próprio aluno. Sob o olhar de Vigotski (1993), essa atividade deve ser 

propiciada primordialmente pelo sujeito responsável pela organização do ensino, o professor. 

 

Cabe definir sempre o limiar inferior da aprendizagem. Mas a questão não termina 

aí, e devemos ter a capacidade para definir também o limiar superior da 

aprendizagem. Só nas fronteiras entre esses dois limiares a aprendizagem pode ser 

fecunda. Só entre eles se situa o período de excelência do ensino de um determinado 

conteúdo. A pedagogia deve orientar-se não no ontem, mas no amanhã do 

desenvolvimento da criança. Só então ela conseguirá desencadear no curso da 

aprendizagem aqueles processos de desenvolvimento que atualmente se encontram 

na zona de desenvolvimento imediato (VIGOTSKI, 2004, p. 333).  

 

Os professores em formação vivenciavam o processo de entendimento de mais esse 

elemento constitutivo da atividade pedagógica como desafio para eles mesmos, mas se 

comportavam com desinquietação confiante e positiva de que os alunos seriam instigados 

para aquilo que ainda não conheciam ao perceberem a possibilidade de realizar a 

aprendizagem. Essas concepções denotam aspectos imprescindíveis para uma aprendizagem 

de conteúdos escolares que seja promotora de desenvolvimento. Mas, para que o ensino 

desses conteúdos seja agente de desenvolvimento faz-se necessário que as ações realizadas 

pelo professor levem em conta não somente as informações que representem os 

acontecimentos atuais nos diferentes aspectos da cultura ou a apropriação de técnicas para o 

uso imediato delas. Torna-se necessário que sejam resgatados também os processos históricos 

de elaboração dessas aquisições: E se a gente desse um jeito de usar alguma parte da síntese 

histórica então, porque ai lá na síntese histórica vamos achar as idas e vindas até que o 

conceito de juros chegou no que tá hoje (YANN, Flash 5, Cena 2). A análise da essência do 

conhecimento sócio-histórico é preponderante para que os alunos se apropriem das 

elaborações materiais e ideais. Cabe aqui pontuar que as elaborações são vitais para a 

superação da condição empírica e espontânea, proporcionada pela socialidade capitalista 

contemporânea, nas relações entre indivíduos e sociedade fragmentadas no processo da 

alienação. 

Outra objetivação da atividade pedagógica vincula-se diretamente à atuação do 

professor, vez que se refere diretamente ao conteúdo escolar que sustenta essa atividade, ou 

seja, o que e de que forma se organiza o seu ensino. A seleção e a identificação do conteúdo a 

ser ensinado na escola, bem como a definição das condições adequadas para a materialização 

da organização das ações de ensino na atividade pedagógica requerem que o professor 

conceba a importância do movimento nas relações de ensino e aprendizagem. Para tanto, 

torna-se necessário que os estudantes realizem ações e operações adequadas às necessidades 
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próprias a cada conteúdo em ação. Essas ações e operações visam a possibilitar ao aluno o 

domínio das relações gerais acerca do conteúdo estudado, bem como novos procedimentos de 

ação. 

         Nesse movimento de apropriação do valor do conteúdo escolar como elemento essencial 

da atividade pedagógica do professor de Matemática, os docentes vão no\pelo processo de 

explicitação de análise e crítica das suas elaborações pessoais e coletivas, durante o 

experimento formativo do qual fazem parte, apercebendo-se de outra relevante questão: a 

importância do processo didático como caminho para um encontro „formativo‟ do aluno com 

o conteúdo a ser ensinado. Esse processo será demonstrado nas laborações realizadas pelos 

próprios sujeitos em formação. Com isto, tem-se em vista possibilitar a ampliação da 

capacidade de pensarem de acordo com um processo de análise e síntese das realizações 

individuais e coletivas acerca do surgimento de novas sínteses sobre a complexa constituição 

da atividade pedagógica. Essas questões serão discutidas a seguir na última cena desta 

unidade. 

 

Cena 3 - A importância do processo didático: o encontro „formativo‟ do aluno com o 

conteúdo a ser ensinado 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 3 – A referida cena se localiza no vigésimo primeiro encontro 

do experimento formativo ocorrido no mês de agosto, em uma aula de estágio na Universidade. O cenário em 

que ela se deu era composto pelas discussões durante a escolha do conteúdo que subsidiaria o segundo 

conjunto de atividades de ensino. A cena se inicia com a fala de um dos professores em formação fazendo um 

comentário sobre o desafio que seria criar e desenvolver mais um conjunto de atividades de ensino para as 

referidas séries. 

Transcrições da Cena 3 

1:TIAGO – Sabe de uma coisa gente, eu fiquei nas férias olhando aquela lista de conteúdos do Estado lá que a 

profa passou, de onde nos temos que escolher um conteúdo para ensinar aos meninos e fiquei me 

descabelando em como vamos fazer isso, porque já fizemos um conjunto dessas atividades, vimos o quanto 

foi bacana verem os alunos aprendendo com algo que a gente mesmo fez, mas sabemos também o quanto é 

trabalhoso. 

2:JOEL – Se fosse só você Tiago que ficou preocupado nas férias  a gente até dava um jeito, mas acho que 

muitos de nós, pra não dizer todos nós, deu uma olhada lá e ficou pensando qual vamos ensinar e como vamos 

organizar isso. 

3:VANUSA –Verdade meninos, também me preocupei com isso. 

4:VIVIAN – Então hoje vamos acabar com esse sofrimento de vocês, porque vamos escolher o conteúdo e 

começar a planejar a atividade, assim saberemos o que temos que fazer, como vamos fazer, porque além do 

conteúdo temos que saber como ele será dado e aí nesse ponto somos super fracos, porque curso de 

Matemática não tem quase nada de didática, como se não precisássemos saber como é que se ensina os 

conteúdos de Matemática. 

5 (1):GABRIELA – O grande problema, o negócio mesmo, não é só escolher o conteúdo, tipo assim oh, o 

conteúdo é perímetro, área ou volume, o problema com o ensino dos conteúdos matemáticos nas escolas, o 
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verdadeiro problema mesmo, eu acho que é a questão que os próprios professores não sabem direito o que 

realmente querem ensinar com esses conteúdos e mais ainda, não sabem como organizar o ensino desses 

conteúdos e, acho que parte desse problema tem a ver com aqui mesmo, com a Universidade, porque não 

vemos quase nada disso aqui na licenciatura, mal tivemos uma didática geral que não serviu pra nada, cadê 

uma didática específica pra nos ajudar a ensinar os conteúdos específicos de Matemática? Não tem. A Grade 

curricular tem de tudo, um monte de disciplinas inúteis e, umas que precisava muito não têm. 

6:YANN – Desabafou Gabriela? Lavou a alma gente. 

7:GABRIELA– Não é questão de desabafo Yann, é questão de falar a verdade, porque depois que formos 

professores de Matemática a cobrança em cima da gente vai ser enorme, principalmente com esse monte de 

avaliação que está surgindo e quem que toma na cara, professor de Português e de Matemática e no nosso caso 

é ainda pior. E vamos pagar caro no dia se não tivermos noção de como fazer para o aluno aprender, porque 

nós sabermos o conteúdo não é garantia de que saberemos ensinar e de que ele vai aprender. 

8:VANUSA – Gabriela tem toda razão, para mudar questões sobre a aprendizagem dos conteúdos de 

Matemática lá na escola tinha que mudar muita coisa aqui na Universidade primeiro, onde aprendemos a ser 

professor, é aqui que deve haver a preocupação primeiro em nós ensinar a como ensinar os conteúdos de 

Matemática para os meninos lá da escola, mas não de um só jeito que atravessa as décadas e, mesmo sabendo 

que só a minoria aprendi continuam a fazer mais do mesmo através do tempo. 

9 (2): LUCIANA – E aqui o que mais temos é um monte de ensino de conteúdos de Matemática pelo jeito 

mais tradicional possível e quase sem qualquer didática para esse ensino, e quando tem é uma didática do 

siga o modelo, parece que a Universidade parou no tempo, porque nos formam para dar aulas em escolas 

que não existem mais, a realidade lá e outra, aí quando chegamos com esses conteúdos para ensinar do jeito 

que queremos ensinar, são muito poucos que se interessam e que dão conta. Os conteúdos são importante 

demais, isso não duvido,  sem eles a aula, a escola não faz sentido para os alunos, o conteúdo é a alma da 

aula, mas que a forma como ensinamos isso tem que mudar isso nenhum de nós duvida. Mas parece que 

querem, principalmente, na escola pública, que o menino vá para a escola para cuidarmos deles, ajudar 

criar, sendo que o objetivo de escola, de aula de Matemática não é isso não, aula de Matemática é para 

ensinar conteúdo de Matemática. 

10: BRUNA –Verdade isso viu, porque parece que os alunos vão pra lá pra tudo que é coisa, menos para 

aprender os conteúdos que são a principal coisa. Vão pra sair da rua, pra jogar bola, pra dançar, pra tudo que é 

coisa, menos para o essencial que é aprender os conteúdos das disciplinas escolares. 

11: JOEL – Se vamos ter que ensinar Geometria, que pelo o que o Estado pede aí no currículo para esse 

segundo semestre, vai ter que ser Geometria, então que seja Geometria, o que vai ser diferente e como vamos 

fazer isso, mas que tem que ter um conteúdo isso é certeza. 

12: GABRIELA – Pra mim, escola, aula de verdade é pra ensinar conteúdo, e isso a escola particular sabe 

fazer, pra ela isso tá muito claro, fiz ensino médio numa escola particular e vocês sabem disso e esse é o único 

motivo pelo qual vi mais conteúdo que a maioria de vocês, e deve ser o motivo pelo qual também acabo me 

dando melhor em algumas disciplinas, como aprendi mais conteúdos de educação básica e aí eles são base de 

algumas disciplinas aqui aí isso acaba me ajudando. 

13:VANUSA – Maioria não né Gabi, todos nós, você sabe mais que todos nós, sempre que o professor precisa 

de um conteúdo do ensino médio, quem é que sabe, é a Gabi uai. 

14: JOEL – Essa diferença é enorme, lembra quando vimos Geometria Analítica e a Euclidiana no primeiro 

ano, a Gabi sabia os conteúdos todos, lembrava até, e nos nunca tínhamos vistos a maioria deles. 

15: TIAGO– Quase não se dá Geometria em escola pública, os professores pulam só pode, porque a vida dos 

meninos é falar que não viram isso não. 

16: BRUNA – Então agora é nossa vez de dar nossa parcela de contribuição a esses alunos lá de onde estamos 

fazendo o estágio, não vamos pular o conteúdo de Geometria e vamos ensinar bem feito para que aprendam de 

verdade, para que não passem pelo que passamos se chegarem aqui no curso de Matemática ou que seja útil 

em situações da vida deles mesmo. 

17: JOEL–Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, quando vocês falam que aqui no nosso curso não temos 

didática de jeito nenhum ou se temos não nos ajuda , fico meio perdido sobre o que exatamente vocês tão 

falando? 

18: BRUNA – Acho que foi a Luciana que tocou nesse assunto de não termos didática para o ensino dos 

conteúdos, fala aí Luciana. 

19:VIVIAN– Foi ela sim, explica aí pra o Joel e pra nós também de novo essa questão aí. 

20 (3): MARILENE –Acho que quando ela fala que não temos didática para o ensino dos conteúdos de 

Matemática, ela está se referindo que aqui no nosso curso em especial não existe uma preocupação por parte 

dos nossos professores ou de quem organiza o curso todo, de que tenhamos disciplinas ou um espaço que seja 

para termos tempo de estudar como, a maneira de permitir que aconteça um verdadeiro encontro mesmo do 
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aluno com o conteúdo de Matemática que vamos ensinar.  

21(4): LUCIANA -No caso da Geometria que pelo jeito será algum conteúdo dentro de Geometria que vamos 

escolher para ensinar nesse segundo conjunto de atividades, esse encontro pelo jeito não tem acontecido por 

anos seguidos e, o pior e que por anos seguidos também os cursos de formação não veem ou se fazem que não 

veem isso e sem darem atenção ou valor para a didática que eu acho que é uma disciplina ou não sei bem que 

é, vão deixando passar sem nos estudarmos como realmente acontece o ensino  ou devia acontecer o ensino 

desses conteúdos lá  na escola e aí vamos lá e fazemos de conta que ensinamos esses conteúdos, mas o 

menino lá da escola parece que não nos vê, não nos ouve, e aí não vê, não ouve e não se encontra com o 

conteúdo como já tinha dito, então na minha opinião se tivéssemos didática em nosso curso era nisso que eu 

acho que ia nos ajudar, a ajudar o menino a se encontrar com os conteúdos de Matemática que dão pra eles 

na escola. 

22: BRUNA – O grande problema é que às vezes acho que os cursos não tem muito a ver com a realidade lá 

da escola, parece que quem escolhe as disciplinas que vamos ter aqui não foram ou não são professores de 

Matemática. 

23: LUCIANA–Os conteúdos é desse tipo também, ensinam umas coisas tão difíceis pra gente aqui e deixam 

de ensinar os conteúdos que temos que dar lá na educação básica, aí quando vamos para o estágio quase 

morremos né, lembra tivemos que estudar juros para dar conta das atividades do primeiro semestre, ou seja, 

tem calculo 1, 2, 3, 4 e sem nem quantos mais, mas para ensinar juros tivemos que estudar. 

25: VANUSA – E isso dá uma dor de cabeça daquelas né, lembra quando fizemos as atividades sobre juros 

né, nem todos sabíamos direitinho fazer os cálculos com juros compostos lá para calcular as parcelas da 

camionete que estava sendo financiada. 

26: LUCIANA-Teve uns de nós que se enrolaram  até para transformar a porcentagem em número decimal 

para fazer a conta de vezes, porque vivemos dependurados numa calculadora aí não sabemos como fazem 

essas transformações e muitas outras coisas também não sabemos e já estamos no último ano, tem base isso 

não. 

27 (5): ALINE – Isso aconteceu pelo mesmo motivo pelo qual os meninos não aprendem quase nada dos 

conteúdos de Matemática lá na escola: existe uma separação entre ensino e aprendizagem, não deveria 

existir, um depende do outro, mas aqui mesmo onde  nós somos formados, a impressão que tenho e que pela 

visão dos nossos professores ensino e aprendizagem são coisas completamente diferentes. Não estou dizendo 

que o ensino do conteúdo e a aprendizagem desse conteúdo são a mesma coisa, não é isso, mas tá na cara 

que existe uma forte ligação. 
28: MARILENE –Nossa, é muito desafio pra gente heim, conseguir fazer lá na escola algo que nem os prof 

daqui conseguem fazer. 

29: BRUNA – É sim, porque não adianta ensinar como já sabemos que não funciona, por sinal nem será 

ensino né, porque se ninguém  aprendi, pode ser qualquer coisa menos ensino. 

30: GABRIELA – Tipo assim, fazer errado antes, tipo no estágio I que não sabíamos que estava errado 

ensinar daquele jeito, ou sabíamos, mas também não tínhamos condições de se quer melhorar, porque não nos 

era dado condições para isso, era uma coisa e, agora fazer de novo sabendo que não funciona e sabendo que 

existe uma forma de fazer que tem chance de funcionar e outra coisa bem diferente. Na verdade não dá para 

não fazer, para não tentar pessoal, vamos pensar por onde vamos começar o conteúdo de geometria deles e 

pensar numas atividades que vão dar conta de fazer isso da maneira certa, ou seja, que a gente ensina e eles 

aprendem. 

31 (6): TIAGO –Pois é gente nos estamos aqui na maior preocupação na escolha de qual conteúdo vamos 

ensinar e como vamos ensinar isso lá na escola, mas a escola mesmo, a pública principalmente e, a maioria 

dos alunos e dos pais desses alunos não tão nem aí se tão aprendendo esse ou outro conteúdo de Matemática 

não. Tão mesmo é preocupado se estão lá na escola, só isso,  se estão lá ocupados, seja com o que for. 

32 (7): JOEL – Nem precisa tá aprendendo conteúdo de nada não. E quando aprendem, sinceramente, esse 

conteúdo parece que brota do chão, não teve um de onde veio e nem pra onde vai, não tem um caminho. 

33 (8): VANUSA – Mas isso acontece aqui também e, olha que estamos num curso de formação de 

professores, então, nada mais comum que ser assim lá na escola, porque aí repetimos o que fizeram aqui 

conosco, lá na escola. Um ensino dos conteúdos de Matemática de forma desconectada com a própria 

Matemática. Porque  vamos ser sinceros só vimos essa relação quando conhecemos a AOE, quando 

precisamos fazer a síntese histórica pra depois fazer a SDA. 

34 (9): MARILENE – É mais só  agora quase no fim do curso fomos ver uma metodologia específica para o 

ensino de conteúdos de Matemática, porque até agora as poucas metodologias que vimos era tipo remédio 

homeopático, ohhh serve pra tudo e, na verdade acho que não serve é pra nada. 

35: YANN – Essas metodologias que vimos estavam mais era pra bula de Biotônico Fontoura, vocês 

lembram? 
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36: LUCIANA – Eu lembro, era um tônico com gosto de vinho podre que a mãe da gente dava pra gente 

quando criança e dizia que servia pra tudo. 

37: BRUNA – Agora que entendi porque vocês estavam dizendo que as metodologias que nos ensinaram 

serve pra tudo igual esse remédio aí, e que na minha época tinha isso não, nunca tomei isso não. 

38 (10): ALINE - Estou aqui ouvindo esse tanto de coisa que vocês estão falando e, que de início parece tudo 

bobeira, mas pensando bem tem a ver com nossa preocupação em escolher o conteúdo de geometria que 

vamos trabalhar e mais que isso como  vamos desenvolver isso, porque se vamos ensinar e não tivermos o 

objetivo claro de que eles aprendam aí o processo foi rompido e perdeu totalmente seu valor. Sabe gente, 

acho que não é só o estágio I que estava todo errado é praticamente toda a forma como o nosso curso está 

organizado porque quando a Marilene falou a pouco da inexistência de didática para o ensino dos conteúdos 

de Matemática, eu ainda acredito, não tivemos foi didática pra nada, porque sinceramente, só agora 

entendemos um pouco o que é, para que serve, a didática e, acabamos descobrindo que uma disciplina que 

desfizemos, falamos mal até , o curso todo, seria na verdade tão importante, poderia ter nos ajudado a 

entender que não existe aprendizagem sem ensino e daí teríamos entendido mais rápido porque a AOE chama 

AOE, porque esse orientadora do ensino, porque  o ensino tinha que ter uma direção, essa direção é a 

aprendizagem, mas como não tivemos nem didática geral e muito menos a didática da Matemática. 

39: JOEL – Então já que agora estamos orientados pela atividade orientadora de ensino e pela professora, 

vamos escolher o conteúdo e começar a trabalhar porque o caminho é longo. 

40: VANUSA – Verdade, e também acho que até nossa própria cobrança com a gente mesmo será maior 

nessa atividade do que com a de juros que fizemos semestre passado, porque já vimos o que deu certo ou não 

e não vamos querer repetir os erros, nem sei se foram erros mesmo, porque tudo foi um grande aprendizado, 

acho até que nos aprendemos mais que eles mesmos com todo esse processo, porque nos fazemos a atividade, 

então o aprendizado é nosso primeiro e depois quando vamos fazer com eles aprendemos de novo e quando 

voltamos aqui pra falar do que fizemos lá o aprendizado continua porque vemos nossas falhas e vamos 

arrumando, é um ciclo sem fim de aprendizado pra gente. 

41 (11): YANN – O bom disso pessoal é que estamos nesse ciclo como disse a Vanusa aprendendo conteúdos 

que ensina mesmo lá na educação básica, porque já vários de nós falou aqui que existe uma preocupação em 

dar tanto conteúdo de matar de difícil, mas que nunquinha vamos usar para dar aula, aí deixam a 

responsabilidade de ensino desses conteúdos tudo para o estágio. Ao menos dessa vez tá dando certo, porque 

equações, juros e agora geometria são conteúdos básicos de escola, conteúdos do dia a dia deles, então 

devem ser nossos aqui também. 

42: MARILENE – Nossa já repetimos isso umas cem vezes aqui, a profa vai ler isso toda hora depois quando 

for escrever essas gravações. Já falamos e vamos repetir, não adianta tanto cálculo que nunca vamos usar, só 

se viermos dar aula aqui e isso dificilmente vai acontecer, se não nos ensinam os conteúdos de 6º a 9º e ensino 

médio direito como vamos ser professores dessas séries então. 

Quadro 18: Localização, cenário e efetivação e desenvolvimento da Cena 3, Episódio 1, Unidade 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As instituições formativas e as escolas da educação básica encontram-se, nos dias 

atuais, frente a novas demandas no que tange ao ensino dos conteúdos escolares. Pesquisas 

recentes acerca dos processos do ensinar e do aprender tais conteúdos insistem na necessidade 

de os sujeitos desenvolverem habilidades de pensamento a partir da aprendizagem de 

conteúdos. Assim sendo, existe uma preocupação por parte dos pesquisadores que investigam 

a formação de professores de Matemática na busca de aportes teóricos para atender a 

necessidades educativas da atualidade, considerando-se que a escola básica continua sendo 

um dos lugares de mediação cultural para a escolarização (PIMENTA, 1997; LIBÂNEO, 

1984, MOURA et. al., 2010).  

Os mencionados estudos se fazem importantes em processos formativos de 

professores, pois, as mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar, em vista 
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da subordinação das atividades de ensino à atividade de aprendizagem e às ações do aprender 

e do pensar. O que se espera da aprendizagem dos alunos também deve ser esperado de um 

programa de formação dos próprios professores. As mudanças em questão correspondem à 

expectativa de Davidov (1988) de que a escola contemporânea ensine os alunos a se 

orientarem independentemente da informação científica e de qualquer outra, isto é: que os 

ensine a pensar mediante um ensino que estimule o desenvolvimento mental por meio da 

aprendizagem dos conteúdos escolares. 

No que se refere à formação de professores de Matemática e ao ensino dos conteúdos 

matemáticos na educação básica, grandes são os nossos desafios. São os mesmos percebidos 

pelos sujeitos desta pesquisa: O grande problema, o negócio mesmo, não é só escolher o 

conteúdo, tipo assim oh, o conteúdo é perímetro, área ou volume, o problema com o ensino 

dos conteúdos matemáticos nas escolas, o verdadeiro problema mesmo, eu acho que é a 

questão que os próprios professores não sabem direito o que realmente querem ensinar com 

esses conteúdos e mais ainda, não sabem como organizar o ensino desses conteúdos e, acho 

que parte desse problema tem a ver com aqui mesmo, com a Universidade, porque não vemos 

quase nada disso aqui na licenciatura, mal tivemos uma didática geral que não serviu pra 

nada, cadê uma didática específica pra nos ajudar a ensinar os conteúdos específicos de 

Matemática? Não tem. A Grade curricular tem de tudo, um monte de disciplinas inúteis e, 

umas que precisava muito não têm (GABRIELA, Flash 1, Cena 3). A problemática levantada 

nesse flash diz respeito às dificuldades dos professores em se acertarem com relação aos 

objetivos, funções e formas de ensino dos conteúdos matemáticos que devem ser ensinados 

em salas de aula. Nesse sentido, ocorrem prejuízos tanto ao planejamento das atividades de 

ensino quanto ao desenvolvimento das atividades de aprendizagem. Esses entraves são 

oriundos da persistência de graves problemas na formação de professores de Matemática, por 

exemplo: diferentes formatos curriculares entre os cursos de licenciatura; dicotomia entre o 

conhecimento disciplinar e o conhecimento didático; precariedade do conhecimento 

específico, das didáticas específicas e das propostas teórico-metodológicas de ensino. A esse 

respeito, falta nos cursos formativos de professores de Matemática um estudo da didática e 

das didáticas específicas nos seguintes termos: como eixo central da formação de professores; 

como disciplinas pedagógicas e como campo de investigação do desenvolvimento da 

atividade pedagógica (LIBÂNEO, 2008). Esse autor (1984) também destaca como 

problemática concernente à formação de professores de Matemática, quanto organização da 

atividade pedagógica e a falta de clareza dos marcos teóricos e conceituais por parte dos 
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professores-formadores. Esses entraves, por sua vez, redundam em uma deficitária articulação 

entre teoria e prática para o ensino de conteúdos. O citado autor destaca, porém, que tem 

havido esforços consideráveis na direção do entendimento do objeto da didática, por exemplo, 

as relações de ensino e de aprendizagem dos conteúdos específicos como meio de 

desenvolvimento dos alunos.  

As relações aqui reiteradas como sendo objeto da didática reconhecem esses processos 

nem idênticos e nem separados, mas não devem perder a especificidade do trabalho do 

professor. Ou seja, o fator didático não pode ser o „elo perdido‟ entre os processos formativos 

docentes e as práticas reais das salas de aula (LIBÂNEO, 1984, 2008). Libâneo (2010) admite 

que, de modo inverso, em boa parte dos cursos de formação de professores persiste a didática 

prescritiva e instrumental acompanhada de um ensino de conteúdos por métodos tradicionais, 

na contramão de contextos educativos em que as questões de ensino e de aprendizagem se 

cercam de complexidade cada vez maior, exigindo outras organizações e relações: E aqui o 

que mais temos é um monte de ensino de conteúdos de Matemática pelo jeito mais tradicional 

possível e quase sem qualquer didática para esse ensino, e quando tem é uma didática do 

siga o modelo, parece que a Universidade parou no tempo, porque nos formam para dar 

aulas em escolas que não existem mais, a realidade lá e outra, aí quando chegamos com 

esses conteúdos para ensinar do jeito que queremos ensinar, são muito poucos que se 

interessam e que dão conta. Os conteúdos são importante demais, isso não duvido, sem eles a 

aula, a escola não faz sentido para os alunos, o conteúdo é a alma da aula, mas que a forma 

como ensinamos isso tem que mudar, isso nenhum de nós duvida. Mas parece que querem, 

principalmente, na escola pública, que o menino vá para a escola para cuidarmos deles, 

ajudar criar, sendo que o objetivo de escola, de aula de Matemática não é isso não, aula de 

Matemática é para ensinar conteúdo de Matemática (LUCIANA, Flash 2, Cena 3). O flash 

levanta a questão apontada por Libâneo (2012a) acerca do desacordo frequente entre 

professores, gestores, políticos e pesquisadores, em relação aos objetivos, funções e formas de 

funcionamento da escola pública. Existe falta de clareza e de consenso mínimo sobre critérios 

de qualidade para o planejamento de ações do sistema escolar e na formação de professores. 

Problemas da dispersão em torno de objetivos e formas de funcionamento da escola podem 

ser mais bem entendidos pela ênfase ao impacto da internacionalização das políticas 

educacionais para os países emergentes e pobres. Estudos consistentes (FRIGOTTO e 

CIAVATTA, 2003; SHIROMA, GARCIA, CAMPOS, 2011; FREITAS, 2011) mostram a 

influência crescente de organismos internacionais nas políticas educacionais brasileiras, com 



224 
 

repercussão visível no ensino dos conteúdos, na disposição curricular destes, na organização 

escolar, afetando significativamente as escolas e a dinâmica da sala de aula (LIBÂNEO, 

2012a).  

Devido a essa influência temos, cada vez mais, um ensino ínfimo de conteúdos 

matemáticos mínimos com base em uma escola organizada como acolhimento e vivência 

social, com claras intenções de harmonização das relações sociais. Trata-se de combinar 

ensino baseado em resultados com proteção social, com evidente esvaziamento do ensino dos 

conteúdos e, em especial, dos conteúdos matemáticos. Essa política resulta na escola de 

conhecimento para os ricos e de proteção social para os pobres (FREITAS, 2011; LIBÂNEO, 

2012a), onde se dispensam questões como manutenção de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos escolares, formação de conceitos, desenvolvimento intelectual dos alunos etc. Ou 

seja, a didática e as didáticas específicas nesse contexto perdem importância comprometendo 

o que seria a finalidade própria da escola, isto é, o desenvolvimento intelectual dos estudantes 

por meio dos conteúdos. “[...] O conteúdo é importante não como fatos a serem memorizados 

[...] mas porque sem ele os estudantes não podem adquirir conceitos” (YOUNG, 2011, p. 

614). Assim sendo, o desenvolvimento do ser humano somente se realiza por meio da 

apropriação da experiência humana sociocultural que se objetiva pelo ensino de conteúdos 

escolares, em condições materiais e sociais concretas que devem acontecer prioritariamente 

na escola. Esta, por sua vez, não deve ter como missão a formação das capacidades 

intelectuais dos alunos por meio do ensino e da aprendizagem dos conteúdos, visando a sua 

inserção crítica no mundo ao seu derredor. 

 Mas, para que isso ocorra, deve haver uma organização desse processo que 

denominamos de processo didático, no qual se dê o encontro formativo do aluno com o 

conteúdo a ser ensinado: Acho que quando ela fala que não temos didática para o ensino dos 

conteúdos de Matemática, ela está se referindo que aqui no nosso curso em especial não 

existe uma preocupação por parte dos nossos professores ou de quem organiza o curso todo, 

de que tenhamos disciplinas ou um espaço que seja para termos tempo de estudar como, a 

maneira de permitir que aconteça um verdadeiro encontro mesmo do aluno com o conteúdo 

de Matemática que vamos ensinar (MARILENE, Flash 3, Cena 3). No caso da Geometria que 

pelo jeito será algum conteúdo dentro de Geometria que vamos escolher para ensinar nesse 

segundo conjunto de atividades, esse encontro pelo jeito não tem acontecido por anos 

seguidos e, o pior e que por anos seguidos também os cursos de formação não veem ou se 

fazem que não veem  isso e sem darem atenção ou valor para a didática que eu acho que é 
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uma disciplina ou não sei bem o que é, vão deixando passar sem nos estudarmos como 

realmente acontece o ensino  ou devia acontecer o ensino desses conteúdos lá na escola e aí 

vamos lá e fazemos de conta que ensinamos esses conteúdos, mas o menino lá da escola 

parece que não nos vê, não nos ouve, e aí não vê, não ouve e não se encontra com o conteúdo 

como já tinha dito, então na minha opinião se tivéssemos didática em nosso curso era nisso 

que eu acho que ia nos ajudar, a ajudar o menino a se encontrar com os conteúdos de 

Matemática que dão pra eles na escola (LUCIANA, Flash 4, Cena 3). Os citados flashes (3 e 

4) acirram a discussão dos professores em formação no quanto ao papel da didática na 

aprendizagem da docência em Matemática. Para Danilov (1978), a didática estuda o processo 

de ensino em cujo desenvolvimento ocorre a apropriação dos conhecimentos sistematizados.  

Seria, portanto, uma relação e uma comunicação intencionais, em que se desenvolvem 

processos de ensino e aprendizagem para a formação do aluno. Nesses processos se 

constituiria um corpo de conhecimentos sobre o ensino onde haja a intencionalidade de 

promover um encontro entre o ensino do professor com a aprendizagem do aluno. Ou seja, “a 

didática deve permitir a convergência para a unidade do processo de ensino e aprendizagem. 

[...]” (CASTRO, 2001, p.16).  Os professores em formação demonstram compreender que as 

atividades de ensino do professor e de aprendizagem do aluno devem ser consideradas em sua 

unidade. A organização da atividade pedagógica nesse entendimento consiste na atuação do 

professor em mediar os processos pelos quais o aluno se apropria do saber de sua cultura e o 

da cultura dominante, elevando-se do senso comum ao saber cientificamente elaborado. Nesse 

caso, boa parte do campo da didática refere-se às mediações assumidas pelo professor, pelas 

quais promoverá o encontro formativo entre o aluno com sua experiência social concreta e o 

saber escolar intermediado pelos conteúdos ensinados em sala de aula (LIBÂNEO, 1984). 

Assim sendo, o objeto de estudo da didática não é nem o ensino nem a aprendizagem 

separadamente, mas o ensino e sua intencionalidade, qual seja, a aprendizagem (PIMENTA, 

1997).  

A despeito da compreensão dos processos de aprendizagem da docência dos 

professores de Matemática em formação, eles continuam a demonstrar, pelos flashes, que 

ainda persistem significativas antinomias: Isso aconteceu pelo mesmo motivo pelo qual os 

meninos não aprendem quase nada dos conteúdos de Matemática lá na escola: existe uma 

separação entre ensino e aprendizagem, não deveria existir, um depende do outro, mas aqui 

mesmo onde nós somos formados, a impressão que tenho e que pela visão dos nossos 

professores ensino e aprendizagem são coisas completamente diferentes. Não estou dizendo 
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que o ensino do conteúdo e a aprendizagem desse conteúdo são a mesma coisa, não é isso, 

mas tá na cara que existe uma forte ligação (ALINE, Flash 5, Cena 3). O processo formativo 

vivenciado pelos sujeitos da pesquisa não consegue assegurar a unidade entre ensino e 

aprendizagem e suas relações mútuas, desconsiderando as implicações simultâneas entre tais 

processos. O processo educacional referido no flash (o ensino dos conteúdos matemáticos na 

educação básica) deveria assegurar a unidade entre o aprender e o ensinar na relação com um 

saber, em situações nas quais o aluno é orientado em sua atividade de aprendizagem pelo 

professor para apropriar-se dos produtos da experiência humana, visando ao seu 

desenvolvimento.  

Nesse movimento acontece a mediação da atividade de aprendizagem do aluno em 

suas relações com os objetos de conhecimento (aqui entendidos como os conteúdos 

matemáticos a serem ensinados na educação básica), em contextos sociais e culturais 

concretos, em que se articulam o ensino e a aprendizagem. Em nossa perspectiva teórica, a 

aprendizagem envolve a apropriação pelo indivíduo da experiência social e histórica revelada 

nos conhecimentos e modos de ação. Com a adequada orientação do ensino (objetivada nesta 

tese pela estrutura das Atividades Orientadoras de Ensino), os citados conhecimentos e modos 

de ação levam ao desenvolvimento mental do sujeito por intermédio de uma atividade de 

ensino permeada pela atividade social coletiva e pela atividade de aprendizagem individual. 

Faz-se necessário assinalar que o processo de apropriação consiste na reelaboração subjetiva 

de conhecimentos e nas capacidades e habilidades constituídas socialmente a partir de 

ferramentas culturais desenvolvidas socialmente (os conteúdos escolares). Logo, “a 

apropriação é o resultado da atividade empreendida pelo indivíduo quando ele aprende a 

dominar métodos socialmente desenvolvidos de lidar com o mundo dos objetos e a 

transformar esse mundo, os quais gradualmente tornam-se o meio da atividade própria do 

indivíduo” (DAVIDOV e MARKOVA, 1987, p. 5). 

Calcados no entendimento de que a escola deve propiciar a apropriação dos conteúdos 

aos alunos, os professores em formação questionam o fato de essa mesma escola dar 

demasiada atenção às características individuais e sociais dos alunos. Obviamente, não 

consideram essa ação equivocada, entretanto, acreditam que esse posicionamento sobrepõe a 

missão social da escola à sua missão pedagógica. Ou seja, coloca em segundo plano a 

especificidade da escola que é a formação das capacidades intelectuais dos alunos por meio da 

apropriação dos conteúdos escolares. Isto denota a separação do conteúdo matemático 

ensinado, da ciência Matemática, como também a separação entre o conteúdo matemático e a 
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metodologia necessária para seu ensino: Pois é gente nos estamos aqui na maior preocupação 

na escolha de qual conteúdo vamos ensinar e como vamos ensinar isso lá na escola, mas a 

escola mesmo, a pública principalmente e, a maioria dos alunos e dos pais desses alunos não 

tão nem aí se tão aprendendo esse ou outro conteúdo de Matemática não. Tão mesmo é 

preocupado se estão lá na escola, só isso,  se estão lá ocupados, seja com o que for (TIAGO, 

Flash 6, Cena 3). Nem precisa tá aprendendo conteúdo de nada não. E quando aprendem, 

sinceramente, esse conteúdo parece que brota do chão, não teve um de onde veio e nem pra 

onde vai, não tem um caminho (JOEL, Flash 7, Cena 3).  Mas isso acontece aqui também e, 

olha que estamos num curso de formação de professores, então, nada mais comum que ser 

assim lá na escola, porque aí repetimos o que fizeram aqui conosco, lá na escola. Um ensino 

dos conteúdos de Matemática de forma desconectada com a própria Matemática. Porque 

vamos ser sinceros só vimos essa relação quando conhecemos a AOE, quando precisamos 

fazer a síntese histórica pra depois fazer a SDA. (VANUSA, Flash 8, Cena 3). É mais só 

agora quase no fim do curso fomos ver uma metodologia específica para o ensino de 

conteúdos de Matemática, porque até agora as poucas metodologias que vimos era tipo 

remédio homeopático, ohhh serve pra tudo e, na verdade acho que não serve é pra nada. 

(MARILENE, Flash 9, Cena 3). Autores como Libâneo (2008) e Fiorentini (2008) ressaltam o 

dualismo existente no ensino da maioria dos conteúdos de Matemática em nossas escolas 

públicas. Realçam, inclusive, a disparidade entre a escola pública e a privada, sendo que a 

segunda investe num ensino de Matemática que tem como elemento estruturante a 

aprendizagem, enquanto a maioria dos alunos da educação pública é cada vez mais 

direcionada a atendimentos sociais e assistenciais. Os sujeitos da pesquisa também salientam 

a separação do conteúdo matemático da ciência que o abriga e de sua metodologia de ensino. 

Essa separação ocorre no interior do processo de ensino da Matemática escolar em que se 

ensinam os conteúdos sem levar em conta o percurso investigativo da ciência ensinada. Desse 

modo, a metodologia de ensino das disciplinas é quase sempre trabalhada independentemente 

do conteúdo (LIBÂNEO, 2008). Essa separação acontece, inclusive, nos cursos de 

licenciatura, como indicado nos flashes, sendo que a ênfase se dá no aspecto metodológico 

sem referência ao conteúdo ou, então, ela recai no conteúdo separado da metodologia para seu 

ensino. Em ambas os casos, o conteúdo e a metodologia para o ensino estão separados do 

método da ciência Matemática. Ou seja, em nenhum caso se faz um estudo dos processos de 

investigação da ciência ensinada nas suas relações com o ensino dessa ciência.  
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Sob esse ângulo, conteúdo e metodologia do ensino desse conteúdo são tratados 

separadamente. Dessa fragmentação resulta a dissociação entre conhecimentos essenciais ao 

professor de Matemática em seu processo formativo: o domínio do conteúdo e o domínio das 

formas de promover a aprendizagem desse conteúdo pelo aluno, isto é, o conhecimento 

didático do conteúdo matemático. Dessa fragmentação resulta a falta de vínculos entre 

didática básica e as didáticas disciplinares ou, ainda, entre conhecimento didático e 

conhecimento específico nos cursos de formação para professores de Matemática (LIBÂNEO, 

2008; FIORENTINI, 2008). Nesses cursos há visível ênfase nos conteúdos sem conexão com 

a metodologia de seu ensino (questões anteriormente discutidas em nosso terceiro capítulo, 

quando fizemos a metanálise de teses e dissertações que tratam dos modelos de estágio 

supervisionado em licenciaturas de Matemática no período de 2001-2015), verificando-se 

uma dissociação entre aspectos indissociáveis na formação desse professor, ou seja, entre o 

conhecimento do conteúdo e o conhecimento didático do conteúdo.  

Como referido, o processo de apropriação envolve a formação de conceitos científicos 

para além dos conceitos empíricos, cuja particularidade consiste na necessidade do ensino de 

conteúdos. Esse processo encontra-se no domínio do caráter abstrato e generalizante dos 

saberes, de modo que os alunos aprendam no movimento que se eleva do abstrato ao 

concreto. Uma das questões centrais de um processo formativo docente fundamentado na 

teoria histórico-cultural é compreender a forma pela qual os sujeitos podem ser postos nesse 

movimento do abstrato ao concreto, de modo a ultrapassar os limites da experiência sensorial 

imediata. Os objetos de conhecimento (conteúdos) e o método pelo qual são estudados 

cientificamente constituem a base de que decorrem o método de ensino e as formas de 

organização da aprendizagem do aluno (LIBÂNEO, 2009).  Tomando por fundamento essa 

formulação teórica, admitimos a necessidade do estudo da didática em cursos de formação de 

professores de Matemática, em que ela seja compreendida como campo científico 

interdisciplinar cujo objeto é o ensino intencionalmente orientado para a aprendizagem. 

Assim ocorrendo, o desígnio consiste em municiar a organização adequada da atividade de 

ensino e da atividade de aprendizagem com vistas ao desenvolvimento de capacidades 

intelectuais dos alunos. Igualmente, deve-se oferece as condições e os modos de mediação da 

relação dos alunos com os objetos de conhecimento (os conteúdos), com vistas à apropriação 

da experiência social e da historicidade humana expressas nesses conteúdos escolares. Nesse 

contexto, não há didática fora dos conteúdos, não há didática fora da relação do aluno com o 

conteúdo, fora da transformação das relações do aluno com o conteúdo; não há didática 
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apartada das práticas socioculturais e institucionais em que os alunos estão submergidos, e 

que saturam os conteúdos (LIBÂNEO, 2004, 2014). A didática deve estar no cerne da 

formação docente dos professores de Matemática, indo na contramão do que temos posto em 

nossa realidade investigada. Cabe a ela a condição de investigar e viabilizar conhecimentos 

para o desenvolvimento da atividade pedagógica, ajudando a afiançar a unidade do processo 

de ensino e de aprendizagem. Essa unidade é vista como vínculo essencial para que o papel 

do ensino se estabeleça: criar as condições para assegurar a relação do aluno com um saber 

científico, levando-o a uma transformação qualitativa nas afinidades com esse saber. 

Se o ensino deve assegurar o estabelecimento das relações do sujeito-aluno com um 

saber científico (aqui representado pelos conteúdos) e, se à manutenção e ao desenvolvimento 

dessas relações podemos chamar de aprendizagem, permitimo-nos novamente enfatizar que 

ensino e aprendizagem compõem uma unidade, não sendo termos nem idênticos nem 

separados, sendo ambos processos de preocupação da didática. Para Pimenta (1997), deve-se 

ter por  objeto de estudo “o ensino em situação em que a aprendizagem é a intencionalidade 

almejada e na qual os sujeitos imediatamente envolvidos (professor e aluno) e suas ações (o 

trabalho com o conhecimento) são estudados nas suas determinações histórico-sociais” (p. 

63). Nesse percurso, vejamos os flashes que corroboram tais discussões: Estou aqui ouvindo 

esse tanto de coisa que vocês estão falando e, que de início parece tudo bobeira, mas 

pensando bem tem a ver com nossa preocupação em escolher o conteúdo de geometria que 

vamos trabalhar e, mais que isso como vamos desenvolver isso, porque se vamos ensinar e 

não tivermos o objetivo claro de que eles aprendam, aí o processo foi rompido e perdeu 

totalmente seu valor. Sabe gente, acho que não é só o estágio I que estava todo errado é 

praticamente toda a forma como o nosso curso está organizado porque quando a Marilene 

falou a pouco da inexistência de didática para o ensino dos conteúdos de Matemática, eu 

ainda acredito não tivemos foi didática pra nada, porque sinceramente, só agora entendemos 

um pouco o que é, para que serve a didática e, acabamos descobrindo que uma disciplina que 

desfizemos, falamos mal até, o curso todo, seria na verdade tão importante, poderia ter nos 

ajudado a entender que não existe aprendizagem sem ensino e, daí teríamos entendido mais 

rápido porque a AOE chama AOE, porque esse orientadora do ensino, porque  o ensino tinha 

que ter uma direção, essa direção é a aprendizagem, mas como não tivemos nem didática 

geral e muito menos a didática da Matemática (ALINE, Flash 10, Cena 3).   

A superação da fragmentação mencionada no flash depende do reconhecimento do 

caráter social do ensino em que está presente a intencionalidade na orientação da atividade de 
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aprendizagem dos alunos, no sentido de auxiliá-los em sua aprendizagem por meio de 

conteúdos escolares. Ao mesmo tempo, faz-se necessário o reconhecimento de que a 

aprendizagem, como relação do aluno com o processo de conhecimento, implica um processo 

de transformação e de reorganização do próprio aluno na dependência de sua participação 

como sujeito ativo nesse processo. Por esse entendimento, os conteúdos devem ser vistos 

como conjuntos de conhecimentos científicos de uma disciplina, em nosso caso da 

Matemática. Logo, são constituídos social e historicamente, objetivando-se como produtos da 

experiência social e histórica humana, considerados essenciais para a promoção do 

desenvolvimento do sujeito-aluno. Como diz 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). Ainda segundo Davidov (1988), os conteúdos são os 

meios para a formação dos processos mentais humanos, sendo esse um dos muitos motivos 

pelos quais a didática deveria ser extremamente valorada num processo formativo docente; é 

ela que se ocupa dos processos de ensino e aprendizagem referentes ao ensino de conteúdos 

específicos, em situações socioculturais concretas como a sala de aula. 

Ao organizarem os conjuntos de atividades de ensino para serem desenvolvidos no 

período da regência na escola-campo de estágio, os professores optaram pela estrutura 

teórico-metodológica da AOE. Eles consideraram a gênese dos conteúdos de juros e 

perímetro e área de figuras planas como elemento imprescindível para um ensino que tivesse 

condições de alcance da aprendizagem. Na busca dessa gênese conceitual, durante a 

realização da síntese histórica, procuraram a relação dessa gênese com as práticas 

socioculturais humanas paralelas à história do homem. Assim ocorrendo, estavam todo o 

tempo organizando o ensino de Matemática embasado em princípios também valorados pela 

didática. Esta,  por sua vez, busca a unidade entre esses elementos, especificamente em 

relação ao fato de que os métodos de ensino são derivados dos processos investigativos pelos 

quais se chega à constituição de um conteúdo. Isso quer dizer duas coisas: que os métodos de 

investigação de uma ciência estão atrelados ao seu conteúdo e que os métodos de ensino de 

uma ciência são inseparáveis dos métodos investigativos dessa mesma ciência (LIBÂNEO, 

2009). Ou seja, nenhum conteúdo existe fora do ato humano que consentiu pensá-lo; ele 

existe inteiramente conexo ao processo histórico de seu surgimento e movimento constante de 

desenvolvimento. Assim sendo, a formação de capacidades mentais humanas supõe os 

conteúdos, pois essas capacidades estão presentes nos processos investigativos da ciência a 

ser ensinada. Logo, a noção de conteúdo está associada diretamente à formação de 
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capacidades mentais, no sentido de que a mediação didática do professor incide em revelar os 

conteúdos de aprendizagem nos procedimentos de pensamento.   Se, ao organizar o ensino de 

Matemática, não tivermos um entendimento da importância do processo didático como aquele 

que é capaz de realizar o encontro formativo do aluno com o conteúdo a ser ensinado, teremos 

a perda do objeto de estudo da didática. Este diz respeito às peculiaridades do processo de 

ensino e de aprendizagem que visam à organização dos conteúdos escolares em 

correspondência aos níveis de ensino. Nessa direção, o ensino dos conteúdos matemáticos 

deveria se movimentar das características abstratas para as leis gerais de um conteúdo. Ou 

seja, ao encontro do concreto em toda a sua complexidade, sendo que a assunção desse 

movimento não é possível quando a didática é desprezada na organização do ensino e, por 

consequência, da aprendizagem (LIBÂNEO, 2008).  

Buscamos, ao longo de toda essa unidade, a compreensão da inseparabilidade do 

conteúdo a ser ensinado e os processos de ensino e aprendizagem que acontecem no seio da 

atividade pedagógica. Sem dúvida, isto leva a duas exigências para o desenvolvimento das 

ações docentes em sala: o conhecimento do conteúdo e o conhecimento didático do conteúdo. 

Como mencionado e referendado por autores ao longo desta pesquisa, as instituições 

formadoras brasileiras não têm conseguido superar, nos currículos, a dissociação entre o 

conhecimento disciplinar e o didático. Consideramos também que essa separação tem 

características muito diferentes quando se analisa a concepção de formação e organização 

curricular do curso de licenciatura em Matemática. Esses percursos formativos vivem o 

seguinte dilema: para entender o problema didático da mediação entre o sujeito e o 

conhecimento apenas uma formação recheada de didáticas não é suficiente; para entender 

como se ensina um conteúdo matemático para que os alunos se apropriem dele, somente o 

conhecimento do conteúdo é insuficiente. 

A lógica da argumentação trazida nessa unidade sobre a inter-relação do conteúdo com 

os aspectos constituintes da atividade pedagógica, planejamento e avaliação e, do papel da 

didática no estabelecimento da unidade entre ensino e aprendizagem leva ao entendimento de 

que o sistema de formação de professores de Matemática precisa buscar uma unidade no 

processo formativo em que essa inter-relação possa ser assegurada. Essa busca de unidade 

implica reconhecer que a formação inicial desses professores necessita de estabelecer relações 

teóricas e práticas mais sólidas com a didática, de modo a romper com a separação entre 

conhecimentos específicos e conhecimentos didáticos. Isso poderá ser assegurado se esse 

percurso formativo considerar a importância do estudo dos conteúdos matemáticos que serão 
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ensinados nas escolas da educação básica: O bom disso pessoal é que estamos nesse ciclo 

como disse a Vanusa aprendendo conteúdos que ensina mesmo lá na educação básica, 

porque já vários de nós falou aqui que existe uma preocupação em dar tanto conteúdo de 

matar de difícil, mas que nunquinha vamos usar para dar aula, aí deixam a responsabilidade 

de ensino desses conteúdos tudo para o estágio. Ao menos dessa vez tá dando certo, porque 

equações, juros e agora geometria são conteúdos básicos de escola, conteúdos do dia a dia 

deles, então devem ser nossos aqui também (YANN, Flash 11, Cena 3). Mas, além da ênfase 

nos conteúdos que devem ser ensinados a alunos da educação básica, devemos privilegiar o 

ensino da relação conteúdo e modo de organização do ensino, sendo que este seja reconhecido 

a partir do conteúdo. 

Esta segunda unidade liga-se à primeira no processo de análise da aprendizagem dos 

aspectos constituintes da atividade pedagógica do professor de Matemática que se 

desenvolveu no experimento formativo. Buscamos, nos professores em formação, os indícios 

no processo de compreensão da função do conteúdo como elemento determinante no 

desenvolvimento da referida atividade. Analisamos também como isto implicou reduzir o 

objeto a sua expressão abstrata universal, prescindindo momentaneamente da diversidade de 

particularidade. Propor entender que tais relações abstratas universais sejam compreendidas 

teoricamente é prover o pesquisador de condições para galgar no processo de ascensão do 

abstrato ao concreto. Esse movimento, por sua vez, terá continuidade em nossa terceira 

unidade de análise. 

Nesta unidade, continuamos sustentando nossa análise no movimento de elevação do 

abstrato ao concreto. Esse procedimento analítico de exposição da pesquisa conduz, 

primeiramente o pesquisador e, posteriormente, o leitor desta investigação à compreensão dos 

detalhes particulares do fenômeno investigado. Ou seja, do abstrato a um enfoque cada vez 

mais  concreto da realidade objetiva que se propõe conhecer teremos o geral como resultado 

da interpretação das particularidades (ILIENKOV, 2008). Esse movimento foi edificado na 

composição do episódio, suas três cenas e vários flashes que formaram essa unidade. Está 

aqui posto, então, o objetivo desta unidade, ou seja, a partir das abstrações da primeira 

unidade, realizar uma abordagem mais desenvolvida e geral do entendimento que os 

professores em formação davam ao conteúdo como aspecto constituinte da atividade 

pedagógica do professor de Matemática. 

Não estamos a afirmar que assim agindo – ascendendo do abstrato ao concreto - 

estaremos reproduzindo „todos os detalhes‟ existentes em uma investigação, até porque esta 
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questão estaria imbuída de impossibilidades. Estamos dizendo que nos detemos,  a cada nova 

unidade, episódio, cena e flashes, no intuito de compreender o caminho percorrido pelo 

pensamento dos sujeitos participantes no processo pelo qual se apropriam dos elementos que 

perfazem suas atividades pedagógicas. Para tanto, faz-se prudente, caso necessário, voltar ao 

exame de momentos   “[...]  que parecem haver sido já estudados a fundo. Esta investigação 

não é  uma progressão sistemática, seu movimento é complexo e enredado,  progredindo com 

voltas e desvios frequentes sobre caminhos laterais” (ILIENKOV, 2008, p. 165).  

Com esse entendimento, caso seja necessário, no decorrer da análise, retomar algo já 

analisado (como fizemos em alguns flashes desta unidade), isto estará sustentado na ideia de 

que a exposição definitiva de um fenômeno não se mostra em etapas ordenadas e estanques, 

livre de eventualidades e contradições. Ao contrário, está revestido do caráter de movimento. 

Além do que, o pensamento humano não passa da análise de um fato ao entendimento do 

seguinte antes de havê-lo realmente compreendido. Voltar a algo outrora destacado é somente 

uma forma de, segundo Ilienkov (2008), „perfeccionar‟ alguma coisa que se havia findando 

antes de se terminar sua compreensão. É o que faremos em nossa última unidade para 

considerar a avaliação como elemento imprescindível na constituição da atividade pedagógica 

do professor de Matemática. Então, no intuito de „perfecionar‟ esse entendimento teremos que 

retomar algumas discussões ocorridas anteriormente.       

 

Terceira Unidade de Análise: Avaliação - elemento integrador da atividade pedagógica 

 

Esta unidade, tida como última em nosso árduo e longo caminho de análise, não tem 

como intento demonstrar a facilidade da trajetória dos professores em formação. Nessa 

trajetória os docentes tiveram como foco elevarem-se do conhecimento relativo ao processo 

de constituição dos aspectos que compõem a atividade pedagógica do professor de 

Matemática, da forma mais simples à máxima compreensão, ou seja, a faceta concreta. 

Buscamos um movimento de ascender a esse concreto pelas vias abstratas de descobrimento 

desse concreto em um mergulho cada vez mais profundo na superfície do fenômeno 

investigado. Entretanto, esse „mergulho‟ somente pode se objetivar consubstanciado no teor 

concreto, como o fizemos unidade a unidade, episódio a episódio, cena a cena, flash a flash.  

Afinal, todos os momentos abstratos da realidade somente encontram sua explicação concreta 

nas condições que os engendram (ILIENKOV, 2006).  
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Acreditamos, porém, que esse caminho de ascensão do abstrato ao concreto para a 

produção de conhecimento no fazer científico não é fácil, não segue receitas, nem passos a 

priori. O método que se eleva do abstrato ao concreto não pode ser interpretado como 

procedimento puramente lógico para sintetizar um sistema único das abstrações preparadas no 

desenrolar da pesquisa e obtidas previamente por passagens puramente analíticas. Hora 

alguma, nesta pesquisa, nos orientamos pela concepção de que o conhecimento precederia a 

análise. Ao contrário, partimos da concepção de que, no curso dessa mesma análise, 

elaboraríamos múltiplas abstrações e sínteses. Os episódios, as cenas que os compõem e seus 

flashes, mais uma vez, buscam o intercâmbio entre análise e síntese, concebidas aqui como 

elementos contrários internos do processo de pensamento do homem: antagônicos, porém,  

inseparáveis.  

Não pretendemos simplesmente demonstrar que elaboramos múltiplas abstrações e 

agora temos uma „síntese pura do fenômeno investigado‟. Não era este nosso objetivo, essa 

concepção pertence ao tipo das fantasias próprias da teoria metafísica do conhecimento com a 

qual não compartilhamos. Na contramão da metafisica esperamos, em nossa análise deste 

episódio, suas cenas e flashes, demonstrar que o método capaz de elevar-se do abstrato ao 

concreto é uma forma específica de ação do pensamento humano na elaboração lógica em 

conceitos da intuição e representação desse pensar do sujeito. Não é um procedimento 

artificial, uma maneira de expor os conhecimentos  preparados pelo pesquisador, muito menos 

um meio formal de reunir um sistema de abstrações previamente existentes. Seria, tão-

somente, a lei „natural‟ de desenvolvimento teórico humano (ILIENKOV, 2008). O que 

buscamos em nossa trajetória de análise dos dados consiste na forma natural que os sujeitos 

da pesquisa se desenvolveram ao longo do experimento formativo. Nesse percurso, e já quase 

ao final deste trajeto, sintetizamos como esta unidade se organizou. 

 

Terceira Unidade de Análise 

 

Avaliação: elemento integrador da atividade pedagógica 

 

 

 

Episódio 1: Avaliação: Componente da 

atividade pedagógica que se estabelece na 

interdependência entre os demais  

Cena 1: Na inter-relação com os elementos planejamento e 

conteúdo nasce a necessidade de se estabelecer a avaliação 

como também aspecto prioritário da atividade pedagógica 

 

Cena 2: Avaliação - momento de análise em relação à 

constituição da atividade pedagógica 

 

Cena 3: Na análise coletiva as sínteses individuais: a visão do 

elemento avaliação pelos sujeitos 
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Quadro 19: Demonstrativo do movimento existente no interior da Terceira Unidade de análise 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Primeiro Episódio: Avaliação - Componente da atividade pedagógica que se estabelece 

na interdependência entre os demais  

 

A ideia (entendida aqui como conceito) da atividade pedagógica como constituída de 

aspectos que se interconectam vai, ao longo da análise, objetivando-se nas relações em que os 

professores em formação se encontram imersos. Essas ilações constituídas pelos sujeitos desta 

investigação partem do entendimento de que, se determinado processo se organiza em torno 

da produção de algo que satisfaz uma necessidade, (no caso a transformação do processo de 

aprendizagem da docência em Matemática através da maneira como professores em formação 

iam se apropriando dos elementos constituintes da atividade pedagógica), a produção desse 

objeto envolve certas relações necessárias. Nessas relações confrontadas pelos professores em 

formação, em suas ações ao se engajarem no processo de reelaboração dos conjuntos de 

atividades desenvolvidas na escola-campo de estágio, eles dão indícios da seguinte 

compreensão: a avaliação, além de ser aspecto essencial da atividade pedagógica, não se 

estabelece de forma individual, mas sim, na interconexão com os demais elementos. É essa 

interconexão que pretendemos  demonstrar nesse episódio e suas cenas.  

 

Primeira Cena – Na inter-relação com os elementos planejamento e conteúdo nasce a 

necessidade de se estabelecer a avaliação também como aspecto prioritário da atividade 

pedagógica 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 – A referida cena se localiza no trigésimo segundo encontro 

do experimento formativo realizado no mês de novembro, em uma aula de estágio na Universidade. O cenário 

dessa cena se configura pelas discussões oriundas da reelaboração do segundo conjunto de atividades de 

ensino. Ela tem início com o comentário de um dos professores em formação demonstrando preocupação com 

a heterogeneidade dos alunos das salas onde se desenvolvem os conjuntos de atividades. 

Transcrições da Cena 1 

1(1):MARILENE – Olha as pessoas não são iguais, e alunos são pessoas, então eles não são iguais, tem 

histórias de vida diferentes e tudo isso deve influenciar em como aprendem, então quando vermos que precisa 

mesmo temos que criar umas maneiras diferentes para alguns ali senão tem uns que vão ficar sem aprender 

e, tem mais, temos também que nos preocupar em como avaliar como está nosso ensino e como está a 

aprendizagem deles também, porque acho que a avaliação é tão importante como as outras coisas, na 

verdade ela é parte importante do que o professor faz, assim no geral, como um todo, nesse todo a avaliação 

é muito importante, ela tem que está presente, temos que fazer ela tanto do nosso ensino, como dá 

aprendizagem dos meninos lá como já disse.  
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2 (2): JOEL – Pois é, então pensa aquelas salas lotadas, 35 alunos em média, cada um com sua história, não 

e fácil não para um professor conseguir ensinar e avaliar seu ensino, porque só falar que tá ensinando é uma 

coisa e ver realmente se está ensinando e se não está, que precisa mudar alguma coisa de uma sala para a 

outra. 

3 (3): TIAGO – Não dá para planejar uma aula para cada, as condições reais lá da escola não dá pra isso, 

não adianta sonhar e nem mentir pra nos mesmos, estamos vivendo isso. 

4(4): YANN – No máximo dá para pensar estratégias diferentes por salas, ou por grupos de alunos. 

5: VANUSA – E vamos fazer o que então? Porque na canseira que estou hoje temos que agir mais e falar 

menos, nossa é uma falação. 

6 (5): GABRIELA – Uai Vanusa, se não falarmos como vamos resolver esse problema, reelaboramos as 

atividades para isso, e nesse momento nossa preocupação é como vamos avaliar os meninos e nos avaliar e 

isso temos que ir ajustando no caminho. 

7 (12): VANUSA - É mais só ficarmos aqui falando e falando sobre as dificuldades de uma das salas em 

relação às outras não vai adiantar, temos que pensar no que fazer, avaliar nosso próprio ensino e aí 

replanejar e agir. 

8 (13): YANN – Está certa, só ficar refletindo não vai nos dar a resposta, a solução para que possamos 

terminar  ao menos de forma que todos aprendam proximamente o mesmo tanto de coisas e termos clareza do 

que podemos fazer, mas isso tem que ter a ver com nossa base teórica, porque no fundo mesmo foi ela que 

coordenou nosso planejamento, nossas ações e agora a forma como estamos avaliando nos mesmos e como 

vamos pensar a avaliação dos meninos,  e o que estamos fazendo hoje aqui na fase de reelaboração disso 

tudo tem tudo a ver com a forma como passamos a ver o ensino de Matemática. 

9 (14): VIVIAN - Concordo que só ficar pensando, como falaram aí refletindo,  não adianta, mas se 

pensarmos e buscarmos na teoria que estamos aprendendo, coisas, saídas, ideias que vão, ou podem nos 

ajudar como o Yann disse, acho que aí temos chance de achar um jeito de fazer com que as 3 salas tenham 

resultados semelhantes, ehhh... com um nível de aprendizado próximo uma da outra, porque vamos ser 

sinceros aquele primeiro segundo de hoje de manhã não engata, não vai. 

10 (15) YANN: Então, nada do que planejamos foi por acaso não é pessoal? Tudo tinha e tem um porque, da 

mesma forma que as possíveis mudanças para melhorar a aprendizagem da sala mais ruim tem um porque. 

Então, a história virtual tem tudo a ver com o conteúdo que é perímetro e área, como também a história do 

Xinavane que criamos não quer dizer nada se não servir para ensinar esse conteúdo e esse conteúdo de nada 

serve se não prestar para eles se desenvolverem mais e para desenvolverem os próximos conteúdos que virão. 

Então não acho que temos que fazer mudanças grandes, eles já superaram muita coisa que não sabiam, já 

percebemos isso em nossa avaliação diária, porque aqui não estamos esperando o final para avaliar, fazemos 

isso toda vez que vamos lá e dá pra ver que no início nem sabiam a diferença de perímetro e área, e agora já 

sabem isso e muito mais e agora estão mais atenciosos, aumentaram sua percepção de seus próprios erros. 

11 (16): TIAGO – Mudaram até o jeito de falar, ou seja, desenvolveram a linguagem, agora não falam aquilo 

lá, aquele, isso ou aquilo, negócio lá, quando apontam no quadro ou no caderno e isso temos que avaliar 

também. 

12 (17): BRUNA - Estão com mais dificuldades do que as outras salas é verdade, mas se nós reorganizarmos 

e isso tem a ver com avaliar eles de outra forma, vamos ajudar eles a se reorganizarem também, digo na 

cabeça mesmo, na mente deles, e acredito sim que eles dão conta de aprenderem como os outros. 

13 (6): JOEL – E se a gente mudar, mexer, sei lá usar outras coisas que não usamos nas outras salas e 

ensinar de novo a eles aquela ideia de área e perímetro que fizemos mais no início da atividade? Porque não 

adianta querer avaliar eles se já avaliamos nosso serviço e já vimos que eles não aprenderam como 

pensamos. 

14 (7): LUCIANA – Acho que vale a pena tentar e aí teremos como avaliar a aprendizagem de outra forma. 

15 (8): JOEL – É sim, e que depois achavam a pista que os levou a achar o HD do Xinavane e que tinham de 

novo que montar o HD usando o quebra-cabeça de Poliminós, eles tiveram tanta dificuldade para fazer, para 

montar o quebra-cabeça e se a gente pensasse aquela atividade mais agora de outro jeito e se a gente usasse 

a sala de informática. 

16 (9): BRUNA – Ehhh, outra maneira para desenvolver e também outra maneira de avaliar eles né, uma 

maneira que interessa mais eles, talvez você tenha razão Joel, boa Joel. 

17 (10): VANUSA – E como essa sala que tá tendo mais dificuldade é também a mais  pequena e por isso 

mais quente, quem sabe na sala de computação que é mais fresquinha, eles consigam retomar a ideia inicial 

de perímetro e área e isso os ajude nessa etapa que estamos ensinando, só que aí teremos que repensar a 

forma de avaliação para essa sala nessa atividade, mas eu aceito a ideia não custa tentar, boa Joel. 

18: ALINE – Garanto que é melhor que insistir e repetir a etapa que estamos, porque vamos fazer igual nos 

mesmos já criticamos, que os professores insistem em continuar ensinando de um jeito que já sabem que os 

alunos não estão aprendendo, ou seja, continuam dando murro na ponta de faca. 
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19: JOEL – Esse negócio de ficar repetindo não funciona não, porque se funcionasse os meninos eram bons 

de Matemática, porque o que fazem a vida toda é repetir exercício igual modelo da professora mais quando 

precisam pensar por conta própria aí o bicho pega, porque isso não funciona, sabemos disso, até porque somos 

fruto desse modelo de ensino de Matemática. 

20: BRUNA – E como isso não é interessante pra eles, aí repetem, repetem e repetem, mas não entendem o 

que estão fazendo, muito aluno por exemplo faz equação, até certo o procedimento, mas não tem a mínima 

noção do significado daquilo, tipo pra que criaram e pra que realmente serve, fazem na base do siga o modelo 

da profa e daí se tiver uma, umazinha que fuja do modelo aí já era, dão conta não. 

21: VANUSA – E na hora da prova avaliam se sabem repetir as contas que ficaram treinando, só isso. 

Avaliação nesse sentido é conferir quem decorou o procedimento de fazer. 

22: BRUNA – Tipo assim, quem é bom de decorar a sequência de como fazer os exercícios se saem bem, mas 

isso não quer dizer que saibam Matemática, tanto que muitos alunos desse tipo quando chegam aqui no curso 

de Matemática nem se quer dão conta do curso e falam assim nohhh gente eu era bom lá na escola só tirava 

notão, mas aqui os profs dão na prova diferente do que tem no caderno aí querem que a gente faça como, ou 

seja, eram bons de seguir o modelo e o pior e que a maioria nem seguir o modelo dão conta. 

23: GABRIELA – Acho que tem uns que fazem e nem sabem o que tão fazendo direito, mas fazem e até 

acertam, mesmo não tendo muita noção do que  estão fazendo e muito menos de onde e porque aquilo surgiu. 

24: TIAGO – Aqui acontece umas coisas bem parecidas com isso aí, principalmente em cálculo, a gente faz 

aqueles exercícios de matar, sabe nem direito o que é e nem pra que serve, mas aí a gente treina os do caderno 

e do trabalho e repete isso na hora da prova e depois se acha quando tira nota boa, no próximo ano já não sabe 

mais nada daquilo lá. 

25: ALINE – Ótima discussão pessoal mas vamos retomar nosso problema aqui, temos que decidir o que 

vamos mesmo fazer lá pra dar uma melhorada para os meninos daquela sala. 

26 (11): BRUNA – Temos que retomar o início da atividade só que agora talvez de outro jeito, eles tem que 

voltar e medir de novo, eles mesmos, porque já avaliamos isso e vimos que  não deu certo como fizemos nas 

outras duas salas, então temos que mudar, mas de forma que seja eles que façam, só mostrar não adianta, 

não vão aprender só olhando, tem que botar a mão na massa. 

27: GABRIELA – Tenho uma ideia. Lembram que quando contamos a eles a história virtual “A missão de 

Xinavane‟, então eles fazem parte da história, porque lá na história só sobra crianças e adolescentes e eles são 

parte da história e demos a eles a responsabilidade de ajudar Xinavane a reconstruir o planeta, então dá pra 

retomar a história e usar a ideia do Joel de modo que coloquemos isso no roteiro como se partisse deles. 

28: TIAGO - Mas tem que ser deles, eles tem que ter algum motivo para dentro da história terem que fazer 

algo e que esse algo tenha a ver com o aprendizado deles. 

29: GABRIELA – Então Tiago vamos conduzir eles a chegarem na necessidade de usar outro recurso para 

medir, assim fazemos eles passarem pelo surgimento da necessidade de medir novamente e isso tem tudo a 

ver com a AOE que é nossa maneira de organizar as atividades que fazemos pra eles. Acho que encontramos 

uma saída então pessoal. 

Quadro 20: Localização, cenário e efetivação e desenvolvimento da Cena 1, Episódio 1, Unidade 3 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Organizar, dentro da estrutura da atividade pedagógica, a relação sujeito-conteúdo 

(como foi o destaque de nossa unidade de análise anterior), considerando a heterogeneidade 

das salas de aula e as trajetórias singulares de apropriação do conteúdo dos alunos, constitui 

tarefa desafiadora, dadas as condições postas para o ensino de Matemática em nossa 

atualidade. A esta tarefa acrescentamos o fato de que os professores em formação se 

apercebem da existência e importância de outro aspecto da atividade pedagógica do professor 

de Matemática: a avaliação: Olha as pessoas não iguais, e alunos são pessoas, então eles não 

são iguais, tem histórias de vida diferentes e tudo isso deve influenciar em como aprendem, 

então quando vermos que precisa mesmo temos que criar umas maneiras diferentes para 

alguns ali senão tem uns que vão ficar sem aprender e tem mais temos também que nos 
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preocupar em como avaliar como está nosso ensino e como tá a aprendizagem deles também, 

porque acho que a avaliação é tão importante como as outras coisas, na verdade ela é parte 

importante do que o professor faz, assim no geral, como um todo, nesse todo a avaliação é 

muito importante, ela tem que tá presente, temos que fazer ela tanto do nosso ensino, como 

dá aprendizagem dos meninos lá como já disse (MARILENE, Flash 1, Cena 1). Pois é, então 

pensa aquelas salas lotadas, 35 alunos em média, cada um com sua história, não e fácil não 

para um professor conseguir ensinar e avaliar seu ensino, porque só falar que está ensinando 

é uma coisa e ver realmente se está ensinando e, se não está, que precisa mudar alguma 

coisa de uma sala para a outra (JOEL, Flash 2, Cena 1).Não dá para planejar uma aula para 

cada, as condições reais lá da escola não dá pra isso, não adianta sonhar e nem mentir pra 

nos mesmos, estamos vivendo isso (TIAGO, Flash 3, Cena 1).No máximo dá para pensar 

estratégias diferentes por salas, ou por grupos de alunos (YANN, Flash 4, Cena 1). Os 

flashes revelam o entendimento da necessidade de se estabelecerem objetivos ou finalidades 

diferenciadas para as ações pertencentes à atividade pedagógica em cada sala. Nestas salas 

são desenvolvidos os conjuntos de atividades de acordo com as condições postas, e os 

professores em formação delineiam a avaliação como aspecto imprescindível da atividade 

pedagógica. No entanto, é preciso reconhecer a trajetória singular de desenvolvimento e 

apropriação do conteúdo pelo sujeito-aluno como expressão singular-particular de leis 

universais do seu desenvolvimento psíquico. Faz-se também essencial o conhecimento pelo 

sujeito-professor do processo de desenvolvimento psíquico, sua lógica interna e suas forças 

motrizes constituintes. Cabe a ele fazer disto recurso para confrontar a heterogeneidade desses 

elementos com a singularidade das trajetórias de apropriação do conteúdo a ser ensinado e sua 

consequente avaliação. 

A esse respeito, o entendimento da avaliação como elemento essencial na instituição 

da atividade pedagógica vai se estabelecendo conforme os professores considerem as 

peculiaridades da realidade que possuem e da própria faixa etária dos alunos que estão a 

ensinar. Assim sendo, não se poderia trabalhar o conteúdo por meio de uma atividade de 

contemplação, ou seja, não se poderia esperar que um grupo de mais de trinta adolescentes 

diferentes apenas ouvissem a história virtual que planejaram e que essa ação os conduzisse ao 

desenvolvimento psíquico.  

Conhecer as causas e as condições do desenvolvimento psíquico indica aos 

professores as manifestações do aluno que requerem maior atenção, oferecendo um norte para 

conhecê-los e para levantar hipóteses sobre suas trajetórias singulares de desenvolvimento e, 
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assim, terem condições efetivas de avaliá-los no processo: Olha as pessoas não são iguais, e 

alunos são pessoas, então eles não são iguais, tem histórias de vida diferentes e tudo isso 

deve influenciar em como aprendem, então quando vermos que precisa mesmo temos que 

criar umas maneiras diferentes para alguns ali senão tem uns que vão ficar sem aprender e 

tem mais, temos também que nos preocupar em como avaliar como está nosso ensino e como 

está a aprendizagem deles também, porque acho que a avaliação é tão importante como as 

outras coisas, na verdade ela é parte importante do que o professor faz, assim no geral, como 

um todo, nesse todo a avaliação é muito importante, ela tem que está presente, temos que 

fazer ela tanto do nosso ensino, como dá aprendizagem dos meninos lá como já disse 

(MARILENE, Flash 1, Cena 1). Para além das leis gerais e forças motrizes do 

desenvolvimento psíquico, faz-se necessário o conhecimento das circunstâncias particulares 

do desenvolvimento do aluno como possibilidade de individualizar a atividade pedagógica e a 

avaliação como componente dessa atividade.  

Importante consideração a ser feita é o reconhecimento de que a heterogeneidade do 

grupo não constitui característica exclusiva ou específica do ensino médio. Trata-se de um 

dado intrínseco a toda modalidade de ensino escolar. A disparidade do grupo de alunos das 

salas do segundo ano do ensino médio, onde os conjuntos de atividades de ensino eram 

desenvolvidos, pode ser compreendida como traço universal do ensino escolar que se 

expressa de forma particular no ensino médio. Essa particularidade vincula-se aqui, 

essencialmente, às características da faixa etária desse sujeito que se encontra na 

adolescência. 

O desenvolvimento intelectual que se deseja produzir com esses conjuntos de 

atividades de ensino deve ir além da compreensão das leis gerais-universais do 

desenvolvimento psíquico do sujeito, sendo preciso ainda que o professor conheça as 

circunstâncias particulares do desenvolvimento dele (sujeito). Esse conhecimento servirá para 

orientar a seleção do conteúdo capaz de identificar e avaliar como promover o 

desenvolvimento psíquico a cada momento. Vale notar que essas relações (conteúdo e 

avaliação) se apresentam aos professores em formação não apenas no momento do 

planejamento (destacado em nossa primeira unidade de análise). Elas também se encontram 

presentes no momento do desenvolvimento e, consequentemente, na reelaboração das 

atividades de ensino. Nesse momento devem ser realizadas intervenções no sentido de 

promover e garantir, por intermédio também da avaliação, que a apropriação do conteúdo se 

efetive pelos diferentes alunos.  Afinal: [...] As pessoas não são iguais, e alunos são pessoas, 
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então eles não são iguais, tem histórias de vida diferentes e tudo isso deve influenciar em 

como aprendem, então quando vermos que precisa mesmo temos que criar umas maneiras 

diferentes para alguns ali senão tem uns que vão ficar sem aprender e tem mais, temos 

também que nos preocupar em como avaliar como está nosso ensino e como está a 

aprendizagem deles também, porque acho que a avaliação é tão importante como as outras 

coisas, na verdade ela é parte importante do que o professor faz, assim no geral, como um 

todo, nesse todo a avaliação é muito importante, ela tem que tá presente, temos que fazer ela 

tanto do nosso ensino, como dá aprendizagem dos meninos lá como já disse (MARILENE, 

Flash 1, Cena 1). Marilene percebe que a avaliação deve “integrar o processo didático de 

ensino-aprendizagem, como um de seus elementos constitutivos” (LUCKESI, 1996, p. 12). 

Os docentes compreendem que a avaliação é elemento indispensável da atividade pedagógica, 

sendo dever do professor realizá-la de modo a promover a humanização do sujeito que 

aprende, estando atento ao seu desenvolvimento. Nessa trajetória o professor procede à 

mediação necessária para a apropriação histórica do conhecimento, transformando-o em 

conhecimento científico, bem como causando mudanças e o desenvolvimento cognitivo dos 

sujeitos envolvidos. “De mudança do pensamento, no entendimento de que, por meio da 

apropriação do conhecimento elaborado socialmente, o homem se humaniza, isto é, integra-se 

ao mundo humanizado historicamente.” (MORAES, 2008, p. 46). 

Pudemos verificar que, selecionar e organizar o conteúdo com a finalidade de 

promover o desenvolvimento psíquico e intervir junto aos alunos no sentido de promover a 

apropriação, é tarefa complexa e desafiadora. Esta se encontra na dependência do domínio, ou 

não, pelo professor do que chamamos de nexos internos do conceito, que precisa ser abordado 

no conteúdo e na avaliação de sua aprendizagem. Essa preocupação mostra-se mais evidente 

no segundo conjunto de atividades de ensino sobre perímetro e área de figuras planas. A 

clareza, por parte dos professores em formação acerca do percurso lógico interno desse 

conteúdo, fica manifesto e serve como parâmetro na organização de sua atividade. Isto ficou 

evidente quando, após terem compreendido os nexos internos dos conceitos de perímetro e 

área (a partir da realização da síntese histórica), os sujeitos da pesquisa se puseram a deliberar 

sobre qual e como seria abordada a situação desencadeadora de aprendizagem (sendo a 

história virtual a abordagem escolhida, como dissemos em outros momentos). Dessa 

compreensão derivou a proposição de ações voltadas à seleção de parâmetros para a avaliação 

dos resultados e replanejamento da continuidade do trabalho. Evidenciou-se, mais uma vez, a 

concreticidade das relações que sustentam os elementos da atividade pedagógica do professor 
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de Matemática. Vale notar que essa clareza sobre a lógica interna do conteúdo advém da 

realização da síntese histórica dos referidos conceitos, sendo que essa etapa antecede a 

construção da situação desencadeadora de aprendizagem. Ademais, o domínio da lógica 

interna do conteúdo instrumentaliza o professor em sua tarefa de organizar a relação sujeito-

conteúdo-avaliação. Cabe ainda sublinhar que um aspecto fundamental a ser notado é o fato 

de o desenvolvimento desse conteúdo exigir planejamento.  

A interdependência dos elementos planejamento-conteúdo-avaliação foi essencial para 

que os conjuntos de atividades de ensino se desenvolvessem a contento e o estabelecimento 

dessas interfaces se desse como passagem do estado empírico ao estado racional do 

conhecimento da realidade objetiva pelos professores em formação.  Essas interfaces são aqui 

compreendidas como relações postas pelos sujeitos-professores em formação para tornarem 

concreta a compreensão da realidade formativa que vivenciavam. Assim, as condições 

espaço-temporais imediatas e sua adequação não podem ser pensadas em si mesmas e, sim, 

considerando quem são esses sujeitos-alunos que estavam todo o tempo em relação com eles 

mesmos e com as atividades que ensinavam. Com isso, é notável que a relação sujeito-

conteúdo-avaliação não se apresente ao professor de forma pura e não seja pensada em si 

mesma, mas no interior de relações que envolvem um processo de condicionamento 

recíproco: E nesse momento nossa preocupação é como vamos avaliar os meninos e nos 

avaliar e isso temos que ir ajustando no caminho (GABRIELA, Flash 5,Cena 1). E se a gente 

mudar, mexer, sei lá usar outras coisas que não usamos nas outras salas e ensinar de novo a 

eles aquela ideia de área é perímetro que fizemos mais no início da atividade? Porque não 

adianta querer avaliar eles se já avaliamos nosso serviço e já vimos que eles não aprenderam 

como pensamos (JOEL, Flash 6, Cena 1). Acho que vale a pena tentar e aí teremos como 

avaliar a aprendizagem de outra forma ( LUCIANA, 7, Cena 1). É sim, e que depois 

achavam a pista que os levou a achar o HD do Xinavane e que tinham de novo que montar o 

HD usando o quebra-cabeça de Poliminós, eles tiveram tanta dificuldade para fazer, para 

montar o quebra-cabeça e se a gente pensasse aquela atividade mais agora de outro jeito e se 

a gente usasse a sala de informática? (JOEL, Flash 8, Cena 1). Ehhh, outra maneira para 

desenvolver e também outra maneira de avaliar eles né, uma maneira que interessa mais eles, 

talvez você tenha razão Joel, boa Joel. (BRUNA, Flash 9, Cena 1). E como essa sala que tá 

tendo mais dificuldade é também a mais pequena e por isso mais quente, quem sabe na sala 

de computação que é mais fresquinha, eles consigam retomar a ideia inicial de perímetro e 

área e isso os ajude nessa etapa que estamos ensinando, só que aí teremos que repensar a 
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forma de avaliação para essa sala nessa atividade, mas eu aceito a ideia não custa tentar, 

boa Joel  (VANUSA, 10, Cena 1). A partir dos flashes devemos considerar que a relação 

sujeito-avaliação não é direta ou linear, nem pode ser pensada em si mesma,  vez que é 

permeada pelo conteúdo a ser apropriado pelo aluno e, ao mesmo tempo, subordinada ao 

objetivo de apropriação desse conteúdo. A avaliação é compreendida como objeto que assume 

papel determinado no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos. Esse objeto, por sua 

vez, deve ser destacado desde o início e não apenas enfatizado ao final, isto é, nos resultados, 

como sugere o flash a seguir: E nesse momento nossa preocupação é como vamos avaliar os 

meninos e nos avaliar e isso temos que ir ajustando no caminho (GABRIELA, flash 5, Cena 

1). Nesse recorte trazemos o entendimento de que, no ato de avaliar o aluno, o professor 

também se avalia, “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). Nessa perspectiva, seria a avaliação aspecto respeitável da atividade pedagógica sendo 

que, durante a organização dessa atividade, o professor deve ter como desafio “relacionar a 

organização do ensino, de modo que o processo educativo escolar se constitua como atividade 

para o estudante e para o professor” (MOURA et. al., 2010, p. 96). 

As diferentes ações planejadas e, posteriormente, reelaboradas pelos professores em 

formação no decorrer do desenvolvimento das atividades de ensino não têm um significado 

em si, mas como caminho para apropriação de um conteúdo matemático, tido e entendido 

aqui como instrumento da cultura do homem.  Na apreciação de Duarte (1993) os 

instrumentos da cultura são portadores de atividade humana objetivada. Também acerca do 

processo de apropriação da cultura humana Leontiev (1978) pode nos ajudar na elucidação 

dessa problemática. Ele esclarece que essa apropriação, objetivada ou cristalizada nos objetos 

da cultura (entendidos aqui como os conteúdos de Matemática que devem ser ensinados na 

escola), não pode ser conseguida por mero contato direto, imediato ou espontâneo do sujeito 

com tais instrumentos. O processo de apropriação envolve necessariamente a comunicação 

entre o sujeito-aluno e o „outro‟. Isto implica que esse aluno realize uma atividade que 

reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade encarnada no objeto (a atividade 

orientadora de ensino objetiva essa necessidade quando, a partir da síntese histórica, constrói 

uma situação desencadeadora de aprendizagem). Por meio de sua atividade, o sujeito deve 

reproduzir as operações motoras e mentais incorporadas no objeto (LEONTIEV, 1978). A 

atividade adequada à reprodução desses traços essenciais não se forma por si mesma no 

aluno, sendo necessária a intervenção mediadora do professor, valendo-se de atividades que 
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sejam intencionalmente orientadas para o ensino e, consequentemente, para a aprendizagem. 

De tal modo, as aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são 

simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material e espiritual que 

os encarnam, mas são aí apenas postas.  

 

Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas aptidões, os órgãos da 

sua individualidade, o sujeito deve entrar em relação com os fenômenos do mundo 

circundante através doutros homens, isto é, num processo de comunicação com eles. 

Assim, aprende a atividade adequada. Pela sua função, este processo é, portanto, um 

processo de educação (LEONTIEV, 1978, p.272) 

 

Nesse caminho, entendemos também que a AOE proposta por Moura (1996, 2001, 

2010) dá conta de tais necessidades. De igual modo os procedimentos socialmente elaborados 

de ação com os objetos não estão postos de forma imediata em tais objetos, mas exigem um 

processo peculiar de apropriação por parte do aluno, no qual o professor se mostra como 

detentor de tais procedimentos sociais de ação. Nesse entendimento, cabe ao docente a 

responsabilidade de organizar o ensino para que os alunos possam de fato se apropriar dos 

instrumentos da cultura, realizando em relação a tais objetos uma atividade que reproduza 

seus traços essenciais, ou seja, capaz de reproduzir as operações motoras e mentais neles 

materializadas: Temos que retomar o início da atividade só que agora talvez de outro jeito, 

eles têm que voltar e medir de novo, eles mesmo, porque já avaliamos isso e vimos que  não 

deu certo como fizemos nas outras duas salas, então temos que mudar, mas de forma que seja 

eles que façam, só mostrar não adianta, não vão aprender só olhando, tem que botar a mão 

na massa (BRUNA, Flash 11, Cena 1, grifo nosso devido a ênfase dada nessa parte pela 

professora em formação). Quando Bruna, ao final do flash, destaca „mas de forma que seja 

eles que façam  só mostrar não adianta, não vão aprender só olhando, tem que botar a mão 

na massa’ ela nos dá sinais de compreensão da necessidade de o homem conhecer o objeto 

para poder transformá-lo, humanizando-o e fazendo com que ele tenha também a sua 

constituição social. Avaliar um ensino assim organizado pressupõe uma avaliação que esteja 

“relacionada com transformação, tendo em vista que, para transformar, faz-se necessário 

proceder a análise” (MORAES, 2008, p. 21). O flash também denuncia a compreensão, por 

parte dos professores em formação, de que apenas o contato imediato e espontâneo do sujeito 

com o conteúdo a ser ensinado é inócuo. Eles devem organizar a atividade criando meios para 

que ela reproduza a atividade adequada à sua aprendizagem. Entendemos que o significado e 

a função de determinados instrumentos culturais (estamos tomando os conteúdos matemáticos 
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como tais), bem como os procedimentos sociais de ação com esses objetos, figuram como 

forma cristalizada nos objetos da cultura (ação de medir, operações necessárias ao manejo e 

utilização de instrumentos de medida, unidades de medida etc.). Dessa forma, o uso do 

Xinavane composto de poliminós, do quebra cabeça que representava seu HD etc., seriam 

ações para o ensino do conteúdo de perímetro e área de figuras planas. Essas ações seriam 

equivalentes a procedimentos sociais que permitem apropriações culturais, viabilizando o 

acesso a instrumentos da cultura nas mais diversas variedades e qualidades, bem como 

representando possibilidades de apropriação do patrimônio humano-genérico pelo aluno. 

A adequada avaliação pelo professor do seu processo de ensino e do processo de 

aprendizagem do aluno pode autorizar a apropriação de um instrumento da cultura por meio 

da reprodução da atividade humana plasmada em tal objeto. Assim sendo, o aluno pode 

reorganizar seu desenvolvimento psíquico. Na medida em que ele se apropria do instrumento 

pode submeter seus processos psíquicos às exigências que as condições objetivas do 

instrumento impõem, de modo que suas operações psíquicas se reestruturem. Com isso, as 

operações mentais materializadas no objeto convertem-se em „órgãos da individualidade‟. 

Tais „órgãos‟ seria conforme Leontiev (1978) um “[...] processo de reprodução, nas 

propriedades do indivíduo, das propriedades e aptidões historicamente formadas da espécie 

humana” (p.270). A apropriação do significado, da função e dos procedimentos de ação 

inerentes ao uso de objetos da cultura é um processo que possibilita a formação, na criação, de 

novas funções psíquicas que não se desenvolveriam natural ou espontaneamente. A riqueza de 

ações no ensino da Matemática da educação básica, como as aqui delineadas, significa riqueza 

de apropriações, da mesma forma que a pobreza dessas ações constitui significativa limitação 

no processo de apropriação da cultura humana. Dentro da estrutura dos conjuntos de 

atividades de ensino planejados e desenvolvidos pelos professores em formação, de acordo 

com a estrutura teórico-metodológica da AOE, a conexão definida pela tríade planejamento-

conteúdo-avaliação se mostra essencialmente relevante. 

O entendimento de que os sujeitos da investigação tinham uma apreensão do conteúdo 

matemático pautada no pensamento empírico era por nós percebidos, ou seja, estava apoiada 

em suas próprias experiências pessoais cotidianas, e não em uma compreensão teórica sobre o 

mesmo. Sabedores disso, o experimento estava organizado de forma que a compreensão 

teórica do que ensinariam os provesse de maior clareza sobre a natureza e a delimitação do 

conteúdo e a trajetória adotada ao ensiná-lo. Entretanto, esse caminho não se faz apenas pela 

reflexão acerca da problemática: É mais só ficarmos aqui falando e falando sobre as 
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dificuldades de uma das salas em relação às outras não vai adiantar, temos que pensar no 

que fazer, avaliar nosso próprio ensino e aí replanejar e agir (VANUSA, Flash 12, Cena 1). 

Está  certa, só ficar refletindo não vai nos dar a resposta, a solução para que possamos 

terminar  ao menos de forma que todos aprendam proximamente o mesmo tanto de coisas e 

termos clareza do que podemos fazer, mas isso tem que ter a ver com nossa base teórica, 

porque no fundo mesmo foi ela que coordenou nosso planejamento, nossas ações e agora a 

forma como estamos avaliando nos mesmos e como vamos pensar a avaliação dos meninos,  

e o que estamos fazendo hoje aqui na fase de reelaboração disso tudo tem tudo a ver com a 

forma como passamos a ver o ensino de Matemática (YANN, Flash 13, Cena 1). Concordo 

que só ficar pensando, como falaram aí, refletindo, não adianta, mas se pensarmos e 

buscarmos na teoria que estamos aprendendo, coisas, saídas, ideias, que vão, ou podem nos 

ajudar como o Yann disse, acho que aí temos chance de achar um jeito de fazer com que as 3 

salas tenham resultados semelhantes, ehhh... com um nível de aprendizado próximo uma da 

outra, porque vamos ser sinceros aquele primeiro segundo de hoje de manhã não engata, não 

vai (VIVIAN, Flash, 14, Cena 1).  

Os professores em formação demosntram compreender que a reflexão em si não 

conduz a um salto qualitativo na superação da problemática identificada. Eles buscam 

apreender as conexões internas do fenômeno que estão presenciando, sua origem e 

desenvolvimento. A partir da teoria esforçam-se para fornecer uma explicação e não mera 

descrição da problemática. Sinalizam compreender que pensar teoricamente permite explicar 

a realidade, como também instrumentalizar a reflexão sobre a prática, de modo que essa 

reflexão possa efetivamente superar a aparência do fenômeno e resultar em ações 

transformadoras que atuem na essência dos fenômenos.  

Os flashes também mostram que os sujeitos da pesquisa se encontram dispostos a 

organizar o conjunto de atividades de ensino por meio da interconexão dos elementos da 

atividade pedagógica: planejamento, conteúdo e avaliação e, desse modo, promoverem o 

desenvolvimento intelectual dos alunos da escola-campo. Para tanto, eles têm claros a 

exigência e o domínio de instrumentos teóricos e assim se permitam enxergar além da 

aparência empírica e captar a essência
44

 tanto do conteúdo quanto do percurso do 

                                                           
44

 Nessa essência estariam compreendidos os elementos da cultura humana externos ao aluno da educação 

básica, aos quais ele ainda não teve acesso em seu processo de humanização, e cuja apropriação resultará em 

aprendizagem e desenvolvimento psíquico.  
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desenvolvimento psíquico dos alunos daquelas salas. Isto se daria por intermédio da 

avaliação, sendo que o planejamento e a avaliação do conteúdo devam estar de fato em 

relação. Nesse movimento, os sujeitos desta pesquisa se empenharam para criar meios 

visando à apropriação (e à avaliação dessa apropriação) do conteúdo escolar que ensinam por 

acreditarem que este provocará o desenvolvimento psíquico dos seus alunos. Eles fazem isso 

de forma intencional e consciente – e não espontânea ou irrefletida. Suas ações têm um 

direcionamento que advém da clareza sobre a necessidade de que os alunos aprendam „na 

escola‟, pois esse processo não é natural, mas construído historicamente, estando seu 

desenvolvimento na dependência da apropriação da cultura humana. Logo, ser objeto de 

processos educativos.  

Vale pontuar que a apropriação dos instrumentos da cultura não se efetiva pelo mero 

contato do sujeito com o objeto, mas envolve necessariamente a mediação de outros homens e 

se realiza num processo de comunicação com eles. Nesse sentido, Vigotski assim afirma: “[...] 

o importante é que organizemos essa operação mediada, dirigimos sua atenção primária e tão 

somente depois o próprio sujeito é quem começa a organizar-se por si mesmo” (VYGOTSKI, 

1995, p.237). Portanto, a condição para o desenvolvimento da atenção mediada, assim como 

das diversas funções psíquicas superiores, é uma operação cultural organizada que, no 

contexto da escola, está sob a responsabilidade do professor. Ao permitir e facilitar tais 

possibilidades permite o trâmite do desenvolvimento psíquico do aluno ao coadunar sua 

organização do ensino ao postulado de Vigotski (1995) quando diz que a sociogênese das 

formas superiores de conduta, as funções psíquicas superiores, são relações internalizadas de 

ordem social.  

Na continuidade de nossa análise vejamos mais alguns flashes: Então, nada do que 

planejamos foi por acaso não é pessoal? Tudo tinha e tem um porque, da mesma forma que 

as possíveis mudanças para melhorar a aprendizagem da sala mais ruim tem um porque. 

Então, a história virtual tem tudo a ver com o conteúdo que é perímetro e área, como também 

a história do Xinavane que criamos não quer dizer nada se não servir para ensinar esse 

conteúdo e esse conteúdo de nada serve se não prestar para eles se desenvolverem mais e 

para desenvolverem os próximos conteúdos que virão. Então não acho que temos que fazer 

mudanças grandes, eles já superaram muita coisa que não sabiam, já percebemos isso em 

nossa avaliação diária, porque aqui não estamos esperando o final para avaliar, fazemos 

isso toda vez que vamos lá e dá pra ver que no início nem sabiam a diferença de perímetro e 

área, e agora já sabem isso e muito mais e agora estão mais atenciosos, aumentaram sua 
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percepção de seus próprios erros (YANN, Flash 15, Cena 1). Mudaram até o jeito de falar, 

ou seja, desenvolveram a linguagem, agora não falam aquilo lá, aquele, isso ou aquilo, 

negócio lá, quando apontam no quadro ou no caderno e isso temos que avaliar também 

(TIAGO, Flash 16, Cena 1).  Estão com mais dificuldades do que as outras salas é verdade, 

mas se nós reorganizarmos e isso tem a ver com avaliar eles de outra forma, vamos ajudar 

eles a se reorganizarem também, digo na cabeça mesmo, na mente deles, e acredito sim que 

eles dão conta de aprenderem como os outros (BRUNA, Flash 17, Cena 1).  

Os flashes trazem sinais de que os sujeitos da pesquisa percebem, mais uma vez, a 

imbricação entre a promoção do desenvolvimento psíquico e a aprendizagem do conteúdo 

matemático pelos alunos da escola campo de estágio. Com base na perspectiva histórico-

cultural, podemos concluir que não se trata de uma percepção casual ou fortuita, mas algo que 

decorre do desenvolvimento psíquico dos professores em formação. Nessa dimensão teórica, 

a apropriação dos conteúdos escolares e o desenvolvimento do pensamento humano 

constituem uma unidade dialética. Essa compreensão é assim apreendida pelos professores em 

formação: Então, nada do que planejamos foi por acaso não é pessoal? Tudo tinha e tem um 

porque, da mesma forma que as possíveis mudanças para melhorar a aprendizagem da sala 

mais ruim tem um porque. Então, a história virtual tem tudo a ver com o conteúdo que é 

perímetro e área, como também a história do Xinavane que criamos não quer dizer nada se 

não servir para ensinar esse conteúdo e esse conteúdo de nada serve se não prestar para eles 

se desenvolverem mais e para desenvolverem os próximos conteúdos que virão [...] (YANN, 

Flash 15, Cena 1). “No momento da assimilação de alguma operação aritmética, de algum 

conceito científico, o desenvolvimento dessa operação e desse conceito não termina mas 

apenas começa [...]” (VIGOTSKI, 2000, p.324). Ou seja, à medida que o aluno caminha em 

seu processo de desenvolvimento, ampliam-se as possibilidades do trabalho com os conteúdos 

de formação teórica.  Isto significa que o desenvolvimento psíquico não pode ser pensado de 

forma desvinculada do conteúdo, do mesmo modo que o ensino do conteúdo não pode ser 

pensado em si mesmo, apartado da avaliação: [...] Então não acho que temos que fazer 

mudanças grandes, eles já superaram muita coisa que não sabiam, já percebemos isso em 

nossa avaliação diária, porque aqui não estamos esperando o final para avaliar, fazemos 

isso toda vez que vamos lá e dá pra ver que no início nem sabiam a diferença de perímetro e 

área, e agora já sabem isso e muito mais e agora estão mais atenciosos, aumentaram sua 

percepção de seus próprios erros (YANN, Flash 15, Cena 1) Mudaram até o jeito de falar, ou 

seja, desenvolveram a linguagem, agora não falam aquilo lá, aquele, isso ou aquilo, negócio 
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lá, quando apontam no quadro ou no caderno e isso temos que avaliar também (TIAGO, 

Flash 16, Cena 1).“ O ensino do conteúdo [...] não contém apenas a aprendizagem de uma 

propriedade matemática, pois ele também incide sobre os processos de percepção, atenção, 

memória, linguagem, etc.” (MARTINS, 2009, p. 96). A apropriação de conhecimentos pelos 

alunos por meio da aprendizagem que promove o desenvolvimento de seu psiquismo está em 

curso concomitante ao desenvolvimento dos conjuntos de atividades de ensino e os 

professores em formação se apercebem disso. A apropriação de conteúdos escolares provoca 

uma reorganização das operações mentais, contribuindo para a superação do funcionamento 

psíquico. De modo dialético, à medida que os alunos se desenvolvem, criam-se novas 

possibilidades de apropriação de conhecimentos: Estão com mais dificuldades do que as 

outras salas é verdade, mas se nos reorganizarmos e isso tem a ver com avaliar eles de outra 

forma, vamos ajudar eles a se reorganizarem também, digo na cabeça mesmo, na mente 

deles, e acredito sim que eles dão conta de aprenderem como os outros (BRUNA, Flash 17, 

Cena 1). 

Aprender os conteúdos matemáticos de perímetro e área das figuras planas é, 

certamente, aprendizagem que mobiliza e desenvolve a percepção, a atenção, a memória, a 

linguagem e o pensamento dos sujeitos. Nesse processo, estabelecem finalidades para suas 

ações. Na medida em que tais ações são apropriadas e automatizadas, deixam de ser o alvo da 

consciência e se transformam em condição para realização de outras ações. Ou seja, estas se 

convertem em operações que integram ações mais complexas, possibilitando a 

complexificação da estrutura da atividade mental desse sujeito (LEONTIEV, 1978). Na teoria 

da Atividade de Leontiev (1978, 2001), ações são concebidas como processos orientados a 

determinado fim, e operações referem-se à maneira de se executar dada ação, na dependência 

das condições sob as quais a ação se realiza. O autor analisa o desenvolvimento e a 

complexificação da estrutura da atividade humana na ontogênese. Esse processo inclui a 

conversão de ações em operações, o que ocorre quando determinada ação torna-se meio para 

realização de outra ação; inclui também a transformação de ações em atividades, o que se dá 

quando o resultado produzido por uma ação torna-se para o sujeito mais significativo que o 

motivo da atividade à qual a ação se encontrava subordinada.  

À luz desses saberes, os professores em formação entendem que os alunos da escola-

campo desenvolviam propriedades e construíam conhecimentos empíricos na centralidade das 

operações e ações que executavam durante o desenvolvimento dos conjuntos de atividades de 

ensino planejados e desenvolvidos com eles. Nesse movimento, conquistavam, 
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progressivamente formas culturalmente elaboradas de funcionamento psíquico. A 

preocupação deles com o resultado da avaliação que faziam do aprendizado dos alunos estava 

alicerçada na ideia de Martins (2009), como se segue: a apropriação dos conteúdos  

“corrobora para aquisições culturais mais elaboradas, tendo em vista a superação gradual de 

conhecimentos sincréticos e espontâneos em direção à apropriação teórico-prática do 

patrimônio intelectual da humanidade” (p.95). Esses conteúdos, segundo a autora, devem ser 

essencialmente transmitidos pela escola, por terem influência direta na formação de conceitos 

pelos alunos. Ainda conforme Martins (2009), os conteúdos de formação teórica “[...] operam 

indiretamente no desenvolvimento das funções psicológicas, à medida que promovem a 

apropriação de conhecimento” (p.96). Esse entendimento é extremamente pertinente, ainda 

mais pelo fato de esses alunos estarem na adolescência. Nesse período, também para Vigotski 

(2001), o pensamento conceitual atinge sua plenitude, garantindo as condições necessárias ao 

sujeito para seu desenvolvimento psíquico.  

Buscamos, ao longo da análise dos flashes dessa cena, evidenciar o seguinte: ao 

conduzir o desenvolvimento dos conjuntos de atividades de ensino, os professores em 

formação lidaram com as complexas e dinâmicas relações entre sujeitos (sujeito-professor em 

formação e sujeito-aluno da escola-campo) e os aspectos constituintes da atividade 

pedagógica desse sujeito-professor: planejamento, conteúdo e avaliação. Vimos que o 

desenvolvimento intelectual é produto da relação que o sujeito estabelece com o conteúdo, 

objeto do seu pensamento. Para que o sujeito e o conteúdo estabeleçam de fato uma relação é 

necessário, por parte do professor, o domínio de instrumentos teóricos que lhe permitam 

enxergar além da aparência empírica e captar a essência tanto do conteúdo quanto do percurso 

do desenvolvimento psíquico do aluno. Então, necessários se fazem o planejamento e a 

avaliação do ensino como produto do mesmo. Nesse viés, a avaliação do professor permite 

“assegurar que sua atividade esteja adequada aos fins propostos” (MORAES, 2008, p. 18). 

Para organizar e promover a relação entre o conteúdo que deseja ensinar, seu 

planejamento e a avaliação, o professor precisa apreender o estado atual do aluno e 

compreender a lógica interna do processo de seu desenvolvimento, como também dominar a 

lógica interna desse conteúdo.  O estado atual do aluno engloba o nível de desenvolvimento 

intelectual alcançado, conhecimentos apropriados, características esperadas para a faixa etária 

em termos do funcionamento psíquico, demandas e necessidades inerentes a essa faixa etária. 

Procedendo desse modo, o professor terá a avaliação como instrumento capaz de promover o 

desenvolvimento cognitivo dos sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. 
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A avaliação, por sua vez, torna-se organismo indispensável na constituição da atividade 

pedagógica, permitindo ao professor vislumbrar o desenvolvimento do aluno. “A avaliação 

escolar torna-se 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). 

Desse modo, na atividade de ensino, os professores em formação se defrontaram com 

um aluno em determinado período do desenvolvimento (adolescência) sendo, ao mesmo 

tempo, um sujeito em desenvolvimento (movimento). Isto significa que a seleção de 

conteúdos, planejamento e avaliação tem como referência um aluno diferente a cada momento 

de realização da atividade. Entretanto, apreender o estado atual dos alunos à luz da 

compreensão da lógica interna do seu desenvolvimento psíquico orienta o professor na 

seleção do que ensinar e como avaliar esse ensino. Permite, inclusive, estimar a adequação do 

conteúdo ao período do desenvolvimento do seu aluno e identificar qual conteúdo pode 

promover o desenvolvimento psíquico a cada momento. Revelam-se, assim, as possibilidades 

de apropriação do conteúdo em termos do nível de complexidade com que ele pode ser 

trabalhado.  

No tocante à relação sujeito-avaliação, vimos que esta se subordina ao objetivo de 

apropriação dos conteúdos. À medida que o aluno se relaciona com os conteúdos ensinados, 

apropriando-se de suas significações e funções, bem como das operações e ações necessárias 

a sua utilização, reorganizam-se seus processos psíquicos. Em função da importância 

fundamental de apropriações de instrumentos da cultura, a qualidade e a variedade das 

avaliações disponíveis assumem relevância no processo de ensino da Matemática escolar. 

Vimos que, ante determinadas peculiaridades em termos do funcionamento psíquico e 

comportamento próprio ao período do desenvolvimento dos alunos da escola-campo, fez-se 

necessária a adoção de determinadas mudanças no planejamento para que a apropriação do 

conteúdo se efetivasse. Além disso, percebemos a importância de se considerarem as 

peculiaridades psíquicas no momento da seleção das ações de reelaboração das atividades de 

ensino, de modo a garantir que estas atuem em favor da apropriação do conteúdo pelo aluno. 

A análise dessa cena evidenciou que a relação entre os aspectos da atividade 

pedagógica planejamento-conteúdo-avaliação não se apresenta ao professor de forma pura e 

não pode ser pensada em si mesma, mas no interior de interdependências em movimento de 

condicionamento recíproco. Pudemos constatar ainda que essa relação se manifesta e se 

concretiza de forma singular, de modo que o professor deva organizá-la considerando a 
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heterogeneidade da sala, reconhecendo o desenvolvimento como expressão singular-particular 

de leis universais inerentes ao sujeito. O conhecimento pelo professor sobre as leis gerais e 

forças motrizes do desenvolvimento psíquico de caráter universal-abstrato deve se articular ao 

conhecimento sobre as circunstâncias particulares do desenvolvimento de seus alunos. Com 

isto se revela a expressão particular-concreta das leis gerais, num movimento de ascensão do 

abstrato ao concreto que tem continuidade na próxima cena. 

 

Cena 2: Avaliação - momento de análise em relação à constituição da atividade 

pedagógica 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 2 – A referida cena se realiza no décimo sétimo encontro do 

experimento formativo localizado no mês de junho. Nesse momento os professores em formação estavam 

envolvidos com ações de reelaboração do primeiro conjunto de atividades de ensino. Esse encontro se deu em 

uma aula de estágio na Universidade. O cenário dessa cena são as discussões que envolvem a reelaboração do 

conjunto de atividades de ensino sobre o conteúdo de juros. Conexas a essas ações temos o fato de que a 

professora regente das salas onde as atividades eram desenvolvidas nos avisou que seríamos responsáveis por 

parte da avaliação que geraria as notas dos alunos. Isso aconteceria uma vez no primeiro semestre e outra no 

segundo. Ou seja, as avaliações deveriam contemplar os conteúdos ensinados em cada um dos dois conjuntos 

de atividades planejados e desenvolvidos na escola-campo de estágio. As discussões se iniciaram com o 

comentário de uma professora em formação acerca da problemática em curso. 

Transcrições da Cena 2 

1: BRUNA – Custei esperar chegar hoje pra termos aula de estágio pra falar sobre a minha preocupação sobre o 

que a profa lá da escola falou anteontem de manhã, gente de Deus é muita responsabilidade viu a gente ter quer 

que fazer o que ela disse, nossa por essa não esperava não, não que seja ruim, não é isso, acho até que será uma 

grande oportunidade de aprendermos mais, só que acho que pegou a gente de surpresa né. 

2: TIAGO – Você tá falando sobre que nos que vamos avaliar os meninos no conteúdo de juros Bruna? 

3 (14): BRUNA –.Isso aí, sabemos que provavelmente faríamos isso, até lemos e discutimos textos sobre 

avaliação aqui em alguns encontros, porque a Maria Marta disse que era importante, que professor tem que 

saber o que é avaliação, até pra saber avaliar né, sei que falamos muito sobre isso e até descobrimos que 

nossa vida inteira fizemos praticamente um único tipo de avaliação de matemática: prova. 

4 (1): GABRIELA - Gente nós não podemos chegar lá simplesmente com uma prova cheia de problemas de 

juros para eles fazerem de jeito nenhum. Organizamos as atividades de um jeito tão bacana que sinceramente 

nunca imaginei ensinar e aprender também juros desse jeito, agora não da para retroceder e fazer 

simplesmente uma prova pra eles lá no final.  

5(2): TIAGO – Então, já que estamos reelaborando as atividades com elas andando mesmo, já dá pra ir vendo 

o que estão aprendendo ou não e já vamos tomando decisões sobre o que podemos melhorar pra eles 

aprenderem mais. 

6 (3):YANN –É já deu para perceber que tem uma diferença grande entre as turmas, então elas tem que ser 

avaliadas de forma diferente. 

7(4): VANUSA – Já viu como o 2B é bem melhor que os outros dois. 

8(5):ALINE – Tem nem comparação, o 2A e o 2C demoraram descobrir qual era a proposta melhor de compra 

para a camionete, enquanto que os meninos do 2B mataram a questão rapidinho. 

9 (6): LUCIANA – Ver que o 2B tem mais facilidade é importante, mas os outros dois tem que aprender as 

mesmas coisas 

10 (7): VIVIAN –As três séries tem que ser padronizadas, mesmo que gastemos mais aulas numa que na outra, 

eles tem que aprender do mesmo jeito. 
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11: BRUNA – Não vamos conseguir terminar elas juntas e sinceramente não acredito que elas têm que ser 

padronizadas não, mas acho que elas devem sim ter as mesmas oportunidades de aprendizagem pessoal, todos 

aqueles meninos tem que ter ao menos a chance de aprender esse conteúdo. 

12: YANN – Se as salas são diferentes, então temos que nos preocupar de formas diferentes também com cada 

uma, porque sabemos que salas, ou seja, pessoas não são iguais mesmo, então o jeito vai ser pensar em 

estratégias um pouco diferentes para turmas com maior dificuldade então. 

13 (13): JOEL – Nosso jeito de avaliar vai ter que parecer com nosso jeito de dar aula, no mesmo sentido e 

vão ter que ter um rumo, saber direitinho o que vamos querer ver se os meninos sabem. 

14 (8):MARILENE– Ás vezes acho as provas que a gente fazia e os meninos ainda fazem tão sem noção, tipo 

assim, sem objetivo.  

15(9): VANUSA – Tem umas provas que parece que o professor nem sabe direito aquele conteúdo, ou não 

estudou direito. 

16 (10): MARILENE – Nossa é mesmo, lembra quando ajudamos a aplicar as avaliações do bimestre 

passado, já tem mais de 30 dias isso, tinha umas questões de matriz lá, que sinceramente não serviam pra 

nada, pra que por aquilo numa prova com tanta coisa sobre matrizes pra ensinar e depois pra se avaliar. 

17 (11): JOEL - É o que a gente tá falando, parece que não sabem direito o que exatamente daquele conteúdo 

querem ensinar, aí na hora da avaliarem, seja como for com prova ou não, não sabem direito como fazer. 

18 (12):ALINE – As avaliações tinham que seguir o planejamento da aula, porque vi os meninos reclamando 

que dava aula de um jeito e a avaliação vinha de outro jeito. 

19: BRUNA – Tá, tá, tá, já falamos e falamos, mas como é mesmo que vamos avaliar eles então gente, uma 

prova seca lá no final nos sabemos que não será !? Não estou defendendo a morte eterna das provas não , mas 

só prova seca a vida toda aí também já é demais, e também prova só privilegia um tipo de aluno, não dá 

chances para a maioria, ao contrário exclui a maioria e privilegia uns poucos. 

20: VIVIAN– Vamos pensar juntos, decidimos tudo juntos, calma que vamos ter uma ideia e ai cada um vai 

melhorando ela. Bruna está num afobamento como se o mundo fosse acabar hoje, calma Bruna se você está tão 

preocupada com a avaliação e está aí dizendo que não podemos simplesmente fazer uma prova e ir lá aplicar, 

então subentende que teremos que fazer algo mais elaborado e que tenha a ver com a forma como nós 

planejamos essas atividades, pois é, isso gasta tempo menina. 

21: LUCIANA – Muita calma nessa hora Bruna, ela é apavorada com tudo, parece que nasceu de 7 meses. 

22 (15): VANUSA - Como vendemos uma camionete na SDA e figuramos um financiamento, então deu pra 

perceber que alguns tinham alguma ideia do que é exatamente os juros, como isso continua hoje calculado 

praticamente do mesmo jeito, assim a ideia central é exatamente a mesma que era lá antes de Cristo, então 

aquelas folhas lá do financiamento nos 2 bancos que tinham que fazer pode sim já ser parte da avaliação 

deles. O que acham?  

23(16): TIAGO - E tem mais né, olhando as folhas e também se vermos direitinho vamos  lembrar os nomes 

dos que tiveram mais dificuldades pra fazer, porque sei que todos fizeram com a gente ajudando, mas mesmo 

assim teve os que tiveram maior dificuldade. 

24 (17): ALINE - E mesmo os que já sabiam mais, tinham assim uma noção melhor de juros, compras a prazo, 

a ideia mesmo de que juros era um aluguel de algo que você não tinha, mesmo esses melhoraram o que já 

sabiam. 

25 (18): BRUNA – E aí e como nos falamos aqui, as coisas que nos ensinamos, os conteúdos de Matemática 

tem que servir pra passar de ano, mas tem que servir pra vida deles fora da escola também, trazer alguma 

mudança nisso também, a partir deles mesmos, do que eles aprenderam. 

26:YANN – Ohh eu estou lá no banco SICOOB e vou falar heim, quando a gente vai emprestar dinheiro ou 

financiar algum bem para quem tem noção do processo, sabe algo aí a conversa é de outro nível porque eles 

entendem o que estamos fazendo ou ao menos tem uma noção do processo e essa noção tem sim que ser dada 

pela escola meu povo. 

27: JOEL – Deve dar mais trabalho de convencer né Yann, porque aí o sujeito não é analfabeto naquilo lá, 

então não é qualquer discurso que vai convencer ele também. 

28 (19): ALINE – Eu concordo com a Bruna porque se o que ensina na escola não serve para a vida fora dela 

também aí fica aquele assunto de que a Matemática que aprende na escola não serve pra nada, não estou 

dizendo que deve servir só  para o dia a dia não, mas para isso também. 

29 (20): MARILENE - E independente do que vão ser quando saírem da escola aqui, se vão fazer faculdade 

ou não, ou se vão trabalhar nas usinas aqui, juros é um conteúdo da vida fora da escola, então com o que 

estamos ensinando vai  fazer eles melhorarem isso ainda mais 

30 (21): VANUSA - Eh mais temos que ficar de olho se estão melhorando mesmo. Temos que avaliar todo o 

desenvolvimento das atividades e se surgir problemas, mexemos no planejamento. 

31: TIAGO – Nossa avaliar toda vez que a gente for lá vai dar um trabalho danado heim, pensa pensar uma 

forma de avaliação para toda aula, isso vai ser moleza não, não estou dizendo que não deva ser assim pessoal, 
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calma não me crucifiquem, acho na verdade que toda aula o professor devia avaliar seu serviço e os meninos, 

só estou dizendo que isso será trabalhoso. 

32: YANN – Você não quer dar uma prova seca para os meninos né Tiago? 

33: VANUSA – Me poupe Tiago, tanto trabalho com essas atividades pra simplesmente fazer uma prova e 

„paf‟ dá pra eles fazerem, nada a ver com o que estamos pensando como avaliação, nada a ver com a forma 

como fizemos o planejamento de acordo com a AOE, fazendo síntese histórica, saindo dela pra montar uma 

DAS e só depois vir dar os conteúdos como está nos livros deles, então uma prova no estilo tradicional foge de 

toda essa forma de organização do ensino de Matemática que pensamos. 

34: TIAGO – Calma Vanusa, só disse que vai dar muito trabalho, só isso, não precisam me mandar para a forca 

não, eu concordo com tudo isso que você disse aí sim, que somente fazer uma prova tem nada a ver com a 

proposta diferente que apresentamos pra eles, você tá certinha. 

35: VANUSA – Trabalho sabemos que vai dar, mas é por causa de achar que vai dar trabalho e aí ficam com 

preguiça que acho que os professores de Matemática mesmo sabendo que poucos meninos aprendem com os 

tipo de aula que dão, continuam ano após ano fazendo a mesma coisa e pela mesma preguiça mesmo sabendo 

que os meninos se lascam só fazendo prova de Matemática como forma de avaliação, continuam fazendo 

porque é fácil de elaborar e ainda mais fácil de corrigir porque quase não tem nada nas provas para corrigir 

mesmo e ou está tudo certo ou tudo errado e pronto. 

36: BRUNA – Desse jeitinho Vanusa, sabem que não é o único jeito de avaliar os meninos, mas o que fazem, 

só dão prova, porque é fácil pra eles elaborarem e mais fácil ainda para corrigirem, porque aí e somente por 

certo ou errado, na maioria das vezes colocar um x em quase toda a prova mesmo. 

37: YANN – Falou tudo Bruna é desse jeito aí e ainda tiram sarro nos outros profs dizendo que corrigem as 

provas de Matemática bem mais rápido que os outros profs porque nem precisam ficar lendo nada e só ver se tá 

certo ou errado e pronto. 

38:TIAGO – Tá bom pessoal, já entendi, sou voto vencido, não se fala mais em prova aqui, nunca mais, 

nunquinha da silva abro minha boca para falar essa palavra. 

39: VIVIAN – Não estamos falando que não pode fazer prova Tiago, você não entendeu a discussão ainda ou 

não quer entender, hora alguma dissemos que não podem fazer prova como avaliação, estamos falando que não 

se pode fazer só prova como avaliação, são coisas diferentes. 

40: GABRIELA – A questão é que a forma como nossas atividades são pensadas não tem nada a ver com uma 

simples prova escrita na hora de avaliar eles e como a Vanusa disse a maneira como organizamos a atividade 

com síntese histórica, SDA e só depois a síntese coletiva, então tudo isso, que deu tanto trabalho e satisfação ao 

mesmo tempo, nada tem a ver com avaliá-los com uma simples e dolorosa prova escrita e individual ao final. 

41: MARILENE – A maneira de avaliar tem tudo a ver com a maneira de desenvolver as atividades como um 

todo eu acho, então se planejamos e desenvolvemos completamente diferente da forma com que é feito no dia a 

dia lá para ensinar os conteúdos de Matemática para eles, então a forma de avaliar tem que ser nessa mesma 

linha, mesma direção. 

42:VIVIAN – Entendeu  agora Tiago? 

43:TIAGO – Credo pessoal, sou burro não, entendi sim. 

44:YANN – Pronto então, todos já entenderam que temos que planejar, decidir juntos como será essa avaliação 

do conteúdos dos juros, e que essa avaliação tem que ter a ver com a forma com que planejamos e 

desenvolvemos essas atividades com os meninos lá da escola. 

45:JOEL – Vamos deixar a Gabi falar pessoal, ela tá ali com o mão levantada querendo falar a um tempão, fala 

Gabi. 

46 (22): GABRIELA – E se pra checar se eles estão aprendendo mesmo, avaliar como dizem o aprendizado 

deles mas também o nosso ensino, nos criássemos outras situações de financiamento proposto pelos bancos 

ENCAIXA e REALIZA? 

47 (23): YANN – Gostei da ideia, vou trazer uns dados reais lá do SICOOB pra gente, assim fazemos algo 

bem próximo do real mesmo. 

48: (24):VIVIAN -Não precisa ser novos financiamentos gente, podemos trazer por exemplo situações que 

envolvam isso, tipo reportagens sobre o endividamento da classe C nos cartões de credito, tipo situações que 

envolvam o conteúdo juros pra eles analisarem, pensarem sobre isso, mas não precisam necessariamente fazer 

contas de novo. É a minha opinião mas vamos ver o que todo mundo acha, porque aqui fazemos juntos né. 

49: LUCIANA – Amei a ideia, vamos fazer dos dois jeitos então, acho válido as duas opções e os meninos 

precisam dessas duas situações de avaliação na minha humilde opinião. 

50: JOEL – Por mim pode ser também, pode ser pessoal, vamos decidir? Vamos lá todos dando sua opinião, 

porque na hora de planejar a avaliação vamos precisar de todos, então se ficar calado vai trabalhar do mesmo 

jeito. 

51: YANN – Temos que decidir juntos, pra depois não falar eu não queria que fosse desse jeito, então eu não 

vou ajudar e é como o Joel disse aí vamos ajudar a decidir, porque depois somos todos que temos que secar o 
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bagaço. 

52: VANUSA – Por mim tudo bem em ser desse jeito, vamos ver direitinho como será essas duas situações de 

avaliação sim. 

53: TIAGO – Eu super concordo, depois do trabalho que eu mesmo dei a vocês, pensa, já estou super 

convencido de que precisa mesmo. 

54: ALINE – Tranquilo Tiago, tudo isso faz parte, nos também somos parte do processo, parte importante com 

certeza, e estamos aqui para aprender e isso está acontecendo todo o tempo, em cada situação dessa que 

vivemos aqui quando estamos planejando nossas ações, então ti explicar melhor hoje sobre a avaliação não foi 

perca de tempo de jeito nenhum, e não foi só você que aprendeu não, nós também, tá bom. 

 

Quadro 21: Localização, cenário e efetivação e desenvolvimento da Cena 2, Episódio 1, Unidade 3 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A avaliação do desempenho escolar dos alunos sempre foi tema de debate quando o 

assunto é educação. Isto possibilitou que ela ocupasse um lócus especial na estrutura que 

compõe a atividade pedagógica, principalmente, quando se particulariza em atividade 

pedagógica do professor de Matemática. Aí, infelizmente, a imagem empírica da avaliação do 

rendimento escolar dos alunos, nos diversos níveis de ensino, normalmente se apresenta como  

elemento de ocorrência ao final de um processo de ensino e de aprendizagem realizado, 

comumente, desconectado da realidade escolar e do aluno em especial (questão abordada nos 

flashes desta cena). Mesmo quando a avaliação é classificada em diagnóstica, formativa e 

somativa, na maioria das vezes, ela representa o momento estanque da atividade pedagógica 

realizada. Por isso, parece-nos desapropriado principiar um processo de ensino e de 

aprendizagem pela avaliação, ainda que seja a diagnóstica. Além do mais, a rigor, diagnóstico 

não é avaliação, mas exploração, busca de dados, coleta de informações. Nega, a nosso ver, 

um princípio extremamente caro, qual seja: a avaliação diz respeito, em primeiro lugar, ao 

professor e aos alunos. 

Nesta cena buscamos o entendimento dos professores em formação acerca da seguinte 

questão: como deve ser entendida a avaliação na perspectiva teórica que subsidiava o 

experimento formativo desenvolvido com os professores de Matemática em formação? Para 

responder a esta questão, acreditamos ser necessário examinar o processo de reelaboração 

desse primeiro conjunto de atividades. Então, teremos condições de ressituar o conceito de 

avaliação em novo patamar de entendimento e de uso no cotidiano escolar, diferente daquele 

costumeiro entendido como prova realizada pelos alunos: Gente nós não podemos chegar lá 

simplesmente com uma prova cheia de problemas de juros para eles fazerem de jeito nenhum. 

Organizamos as atividades de um jeito tão bacana que sinceramente nunca imaginei ensinar 

e aprender também juros desse jeito, agora não da para retroceder e fazer simplesmente uma 

prova pra eles lá no final (GABRIELA, Flash 1,Cena 3). Então, já que estamos reelaborando 
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as atividades com elas andando mesmo, já dá pra ir vendo o que estão aprendendo ou não e 

já vamos tomando decisões sobre o que podemos melhorar pra eles aprenderem mais  

(TIAGO, Flash 2, Cena 3). E  já deu para perceber que tem uma diferença grande entre as 

turmas, então elas tem que ser avaliadas de forma diferente (YANN, Flash 3, Cena 3). Já viu 

como o 2B é bem melhor que os outros dois (VANUSA, Flash 4, Cena 3). Tem nem 

comparação, o 2A e o 2C demoraram descobrir qual era a proposta melhor de compra para 

a camionete, enquanto que os meninos do 2B mataram a questão rapidinho (ALINE, Flash 5, 

Cena 3).Ver que o 2B tem mais facilidade é importante, mas os outros dois tem que aprender 

as mesmas coisas (LUCIANA, Flash 6, Cena 3). As três séries têm que ser padronizadas, 

mesmo que gastemos mais aulas numa que na outra, eles tem que aprender do mesmo jeito 

(VIVIAN, Flash 7, Cena 1). Esses flashes estão direcionados ao conceito de avaliação sendo 

esta entendida, segundo Luckesi,(1996) como“ [...] um julgamento de valor sobre 

manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão” (p. 33). De 

acordo com esse autor, podemos dizer que avaliação é um juízo de valor sobre dados 

relevantes, confrontados a um padrão ideal para uma tomada de decisão. Opor esse critério, 

podemos assim questionar: em nossa realidade posta para o ensino de Matemática, como o 

professor deveria avaliar  o processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos? 

Os flashes nos dão os seguintes vestígios de respostas: Ás vezes acho as provas que a 

gente fazia e os meninos ainda fazem, tão sem noção, tipo assim, sem objetivo (MARILENE, 

Flash 8, Cena 3).  Tem umas provas que parece que o professor nem sabe direito aquele 

conteúdo, ou não estudou direito (VANUSA ,flash 9, Cena 3). Nossa é mesmo, lembra 

bimestre passado quando ajudamos a aplicar as avaliações de abril, tinha umas questões de 

matriz lá, que sinceramente não serviam pra nada, pra que por aquilo numa prova com tanta 

coisa sobre matrizes pra ensinar e depois pra se avaliar (MARILENE, flash 10, Cena 3). É o 

que a gente tá falando, parece que não sabem direito o que exatamente daquele conteúdo 

querem ensinar, aí na hora da avaliarem, seja como for com prova ou não, não sabem direito 

como fazer (JOEL, flash 11, Cena 3). As avaliações tinham que seguir o planejamento da 

aula, porque vi os meninos reclamando que dava aula de um jeito e a avaliação vinha de 

outro jeito (ALINE, flash 12). Nosso jeito de avaliar vai ter que parecer com nosso jeito de 

dar aula, no mesmo sentido e vão ter que ter um rumo, saber direitinho o que vamos querer 

ver se os meninos sabem (JOEL, flash 13, Cena 3). Os sujeitos salientam que o professor 

deveria centrar sua avaliação no estudo do conteúdo que irá ensinar, bem como na definição 
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dos objetivos que têm como docentes e do que desejam que seus alunos se apropriem. Isso 

significa que  

 

[...] a avaliação escolar torna-se uma ação essencial para o acompanhamento do 

desenvolvimento do estudante ao possibilitar analisar uma relação qualitativa entre a 

atividade de ensino elaborada pelo professor e a atividade de aprendizagem 

realizada pelos escolares. [...]a avaliação da aprendizagem deve ser vista como 

processo contínuo e realizado sistematicamente durante a execução das atividades 

escolares, na interação professor – conhecimento – criança  (MORAES, 2008, P. 

107). 

. 

O docente deve também se preocupar com a seleção das ações e operações que 

utilizará para desenvolvimento de suas atividades e nas formas de avaliação do seu ensino e 

aprendizagem dos alunos.  Nessa perspectiva, a avaliação é caminho para que os alunos 

situados adequadamente no ambiente de estudo escolar se apropriem do conteúdo escolar 

como conhecimento elementar de sua formação intelectual e social, ou seja, humana. 

Cotidianamente isto não acontece pois, de maneira geral, o professor inicia seu trabalho sem 

se preocupar se os alunos já possuem, previamente, algum domínio empírico do conteúdo que 

pretende ensinar. Perde, portanto, momentos em que os alunos teriam a oportunidade de 

evidenciar o conhecimento que dominam, apresentar suas curiosidades e apreensões, 

relacionadas ou não à aprendizagem que se deseja. A concepção de avaliação aqui defendida 

tem como um dos seus pressupostos o entendimento de professor e alunos possuírem uma 

prática social inicial dos conhecimentos antes que se tornem conteúdos escolares. O fato de 

por em comum, teoricamente, o conhecimento do professor e a realidade dos alunos, oferece 

elementos para uma avaliação que poderá dar outro sentido tanto para o ensino quanto para a 

aprendizagem desses conteúdos matemáticos escolares.  

 

Toda a aprendizagem com que a criança se depara na escola sempre tem uma pré-

história. [...] A aprendizagem escolar nunca começa no vazio mas se baseia sempre 

em determinado estágio de desenvolvimento, percorrido pela criança antes de 

ingressar na escola (VIGOTSKI, 2004, p. 476). 

 

 Essa fase corresponde à prática social inicial, isto é, o aluno já conhece o assunto que 

será trabalhado pelo professor. Este é o momento em que o professor deveria apresentar sua 

compreensão relativamente sistematizada no ponto de partida do desenvolvimento de sua 

atividade pedagógica, anunciando o conteúdo, os objetivos, as estratégias e ações de ensino 

que serão desenvolvidas. Fazendo uso da avaliação nesses pressupostos, o professor terá 

condições de propiciar as mudanças que devem se processar, pela ação teórico-prática, nas 
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estruturas mentais dos sujeitos participantes do processo de ensino e aprendizagem (professor 

e aluno), bem como da prática escolar e social de ambos, no decorrer e ao término do 

processo de ensino. Esta tomada de consciência implica a adoção de outra forma de conduzir 

a atividade pedagógica, bem como o elemento fundamental de sua constituição: a avaliação. 

O desenvolvimento da atividade pedagógica do professor de Matemática preconiza nova 

sequência da ação docente-discente firmada em outra prática para o ensino e a aprendizagem 

do conteúdo que engloba o processo da avaliação, afastando-se cada vez mais do modelo mais 

comum e usual de avaliação usada nas aulas de Matemática: Isso aí, sabemos que 

provavelmente faríamos isso, até lemos e discutimos textos sobre avaliação aqui em alguns 

encontros, porque a Maria Marta disse que era importante, que professor tem que saber o 

que é avaliação, até pra saber avaliar né,  sei que falamos muito sobre isso e até descobrimos 

que nossa vida inteira fizemos praticamente um único tipo de avaliação de Matemática: 

prova (BRUNA, Flash 14, Cena 3). 

 

Culturalmente, as práticas avaliativas têm reforçado, por meio da aplicação de 

provas e testes, o que a criança já sabe, classificando-a, com o objetivo de aprovar e 

reprovar, isto é, dar o veredicto final. O processo de ensino e aprendizagem é 

analisado pelo seu produto, não pelo seu processo. O pior dessa prática avaliativa é 

que os resultados não são tomados para refletir sobre o trabalho pedagógico. Seus 

objetivos são muito mais burocráticos e imediatos, com isso não influenciam nem o 

ensino e muito menos a aprendizagem, revelando uma dissociação entre esses dois 

elementos cruciais das práticas escolares (MORAES, 2008, p. 110). 

 

Com o intuito de valorizar a interconexão entre os processos de ensino e aprendizagem 

com a avaliação, destacamos que esta deva começar quando o professor, em seu 

planejamento, elabora a reelabora tais processos interconexos, assim como vimos em várias 

partes do experimento: Gente nós não podemos chegar lá simplesmente com uma prova cheia 

de problemas de juros para eles fazerem de jeito nenhum. Organizamos as atividades de um 

jeito tão bacana que sinceramente nunca imaginei ensinar e aprender também juros desse 

jeito, agora não da para retroceder e fazer simplesmente uma prova pra eles lá no final 

(GABRIELA, Flash 1,Cena 3). Então, já que estamos reelaborando esse conjunto de 

atividades com ele andando mesmo, já dá pra ir vendo o que estão aprendendo ou não e já 

vamos tomando decisões sobre o que podemos melhorar pra eles aprenderem mais (TIAGO, 

Flash, 2, Cena 3). 

As dimensões do conteúdo (científica, histórica, política, cultural, social) que o 

professor se propõe desenvolver deverão ser constantemente avaliadas a fim de constatar se os 

alunos se apropriaram do conteúdo ensinado com significado social e sentido pessoal. Nesse 



258 
 

processo marcado por um constante devir, o docente deve perguntar-se: Para que os alunos se 

apropriarão destes conteúdos? Estes conteúdos são socialmente necessários, hoje, em nossa 

realidade? Tais questionamentos devem acompanhar o processo de planejamento de toda a 

atividade pedagógica e se fazerem presentes em mais um dos seus elementos fundamentais: a 

avaliação. Nesse fluxo deve-se dar especial atenção à permanente reelaboração das atividades 

de ensino, vez que, nesse momento colidem e (co)existem duas visões de mundo: a do 

professor e a dos alunos, e o conteúdo científico-cultural se defronta com os conhecimentos 

cotidianos. Nesse embate, a mediação docente possibilitará que ambas as partes apreendam o 

que cada uma tem a comunicar à outra.  

Ao pensar a atividade pedagógica como totalidade, o professor deve apreender a 

avaliação como possibilidade de compreender o processo dialético de incorporação e 

superação do conhecimento, primeiramente na forma de saltos qualitativos do 

desenvolvimento de seus alunos. A esse momento da aprendizagem e da avaliação Vigotski 

(1993) denomina de zona de desenvolvimento próximo, local que exige do professor uma 

orientação efetiva. É o momento de orientar os alunos para o que ainda não sabem, para o 

conhecimento científico-cultural presente nos conteúdos que eles ainda não dominam. Nessa 

busca alunos e professor efetivam, gradativamente, o processo dialético de construção do 

conhecimento escolar que vai do empírico ao concreto pela mediação do abstrato. Realizam-

se, então, as operações mentais do tipo analisar, criticar, explicar, generalizar, conceituar, 

entre outras. 

Esse processo dialético acontece em círculos concêntricos e em espiral denotando que 

o novo conhecimento sempre nasce do anterior que o transforma em algo novo. O professor 

atento a esse acontecimento deve perceber que o aluno aprendeu melhor o que já conhecia ou 

não conseguiu entender a nova dimensão do lhe foi apresentado: Como vendemos uma 

camionete na SDA e figuramos um financiamento, então deu pra perceber que alguns tinham 

alguma ideia do que é exatamente os juros, como isso continua hoje calculado praticamente 

do mesmo jeito, assim a ideia central é exatamente a mesma que era lá antes de Cristo, então 

aquelas folhas lá do financiamento nos 2 bancos que tinham que fazer,  pode sim já ser parte 

da avaliação deles. O que acham? (VANUSA, Flash 15, Cena 3). E tem mais né, olhando as 

folhas e também se vermos direitinho vamos lembrar os nomes dos que tiveram mais 

dificuldades pra fazer, porque sei que todos fizeram com a gente ajudando, mas mesmo assim 

teve os que tiveram maior dificuldade (TIAGO, Flash 16, Cena 3). E mesmo os que já sabiam 

mais, tinham assim uma noção melhor de juros, compras a prazo, a ideia mesmo de que juros 
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era um aluguel de algo que você não tinha, mesmo esses melhoraram o que já sabiam 

(ALINE, Flash 17, Cena 3). Os professores em formação apresentaram aos alunos outra 

organização do ensino dos conteúdos matemáticos, possibilitando-lhes ver novas dimensões, 

conservando o que já era seu, mas rompendo com a visão primeira. Este processo de 

continuar, romper e, ao mesmo tempo, possibilitar a ação de aprendizagem é um movimento 

dialético que deve estar sempre presente na atividade pedagógica.  

Reiterando, podemos dizer que, a avaliação deve constar de cada momento da 

atividade pedagógica. Deve mostrar-se no desenvolvimento do ensino do conteúdo para que o 

professor possa tomar decisões sobre o processo de mediação. Assim, se no início do processo 

de ensino do conteúdo escolhido, os alunos possuíam uma totalidade empírica, adquirida na 

vivência social ou em anos escolares anteriores, essa totalidade vai sendo desconstruída-

construída pelo conteúdo científico-cultural. No devir do processo os alunos devem realizar 

uma nova totalidade concreta no pensamento, tal passagem do abstrato ao concreto, deve ser 

avaliada pelo professor.  

 

Num processo de avaliação o educando deverá expor os vários níveis de relações 

que conseguiu estabelecer com o objeto do conhecimento, seu significado bem 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).  

 

Discutimos, a seguir, a avaliação que os professores em formação desejam: Como 

vendemos uma camionete na SDA e figuramos um financiamento, então deu pra perceber que 

alguns tinham alguma ideia do que é exatamente os juros, como isso continua hoje calculado 

praticamente do mesmo jeito, [..] então aquelas folhas lá do financiamento nos 2 bancos que 

tinham que fazer pode sim já ser parte da avaliação deles. [...] (VANUSA, Flash 15, Cena 3). 

E mesmo os que já sabiam mais, tinham assim uma noção melhor de juros, compras a prazo, 

a ideia mesmo de que juros era um aluguel de algo que você não tinha, mesmo esses 

melhoraram o que já sabiam (ALINE, Flash 17, Cena 3). Com a avaliação, os docentes em 

formação esperam descobrir como e em que medida os alunos conseguiram se apropriar das 

dimensões do conteúdo anunciadas no desenvolvimento do conjunto de atividades de ensino 

sobre juros. Além disso, pretendiam demonstrar como os objetivos, apontados na prática 

social inicial se incorporaram à nova aprendizagem dos alunos evidenciando novo nível de 

desenvolvimento mental, tanto em relação à aquisição do novo conhecimento teórico, quanto 

em que medida o utilizarão em sua vida social fora da escola: E aí é como nós falamos aqui, 
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as coisas que nós ensinamos, os conteúdos de Matemática tem que servir pra passar de ano, 

mas tem que servir pra vida deles fora da escola também, trazer alguma mudança nisso 

também, a partir deles mesmos, do que eles aprenderam (BRUNA, flash 18, Cena 3). Eu 

concordo com a Bruna porque se o que ensina na escola não serve para a vida fora dela 

também aí fica aquele assunto de que a Matemática que aprende na escola não serve pra 

nada, não estou dizendo que deve servir só para o dia a dia não, mas para isso também 

(ALINE, flash 19, Cena 3). E independente do que vão ser quando saírem da escola aqui, se 

vão fazer faculdade ou não, ou se vão trabalhar nas usinas aqui, juros é um conteúdo da vida 

fora da escola, então com o que estamos ensinando vai fazer eles melhorarem isso ainda mais 

(MARILENE, flash 20, Cena 3).  Eh mais temos que ficar de olho se estão melhorando 

mesmo. Temos que avaliar todo o desenvolvimento das atividades e se surgir problemas, 

mexemos no planejamento (VANUSA, flash 21, Cena 3). E se pra checar se eles estão 

aprendendo mesmo, avaliar como dizem o aprendizado deles, mas também o nosso ensino 

nos criássemos outras situações de financiamento proposto pelos bancos ENCAIXA e 

REALIZA?(GABRIELA, flash 22, Cena 3). Gostei da ideia, vou trazer uns dados reais lá do 

SICOOB pra gente, assim fazemos algo bem próximo do real mesmo (YANN, flash 23, Cena 

3).Os flashes registrados demonstram que todo o tempo em que estavam preocupados com o 

processo avaliativo dos alunos, os professores em formação realizavam análise e síntese de 

seus processos de ensino. Ambas as etapas, dimensões fundamentais da atividade pedagógica, 

ocorrem como um todo. Mesmo sendo distintas é difícil afirmar onde termina uma e onde 

inicia a outra. Ao tratar dessa questão, Vigotski (1993, p. 66) assim diz: “[...] é igualmente 

importante unir e separar: a síntese deve combinar-se com a análise”. Isto vale também para o 

processo de avaliação em que ela deve ser sempre considerada uma síntese, cuja base é a 

análise. 

A avaliação não deve apenas apreciar o conhecimento teórico adquirido, mas este deve 

também ser considerado em sua perspectiva um instrumento de transformação social, 

possibilitando aos alunos transformarem a si e ao seu derredor no uso do conhecimento 

adquirido: E aí é como nos falamos aqui, as coisas que nos ensinamos, os conteúdos de 

Matemática tem que servir pra passar de ano, mas tem que servir pra vida deles fora da 

escola também, trazer alguma mudança nisso também, a partir deles mesmos, do que eles 

aprenderam (BRUNA, flash 18, Cena 3). Eu concordo com a Bruna porque se o que ensina 

na escola não serve para a vida fora dela também aí fica aquele assunto de que a Matemática 

que aprende na escola não serve pra nada, não estou dizendo que deve servir só para o dia a 
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dia não, mas para isso também (ALINE, flash 19, Cena 3). E independente do que vão ser 

quando saírem da escola aqui, se vão fazer faculdade ou não, ou se vão trabalhar nas usinas 

aqui, juros é um conteúdo da vida fora da escola, então com o que estamos ensinando vai 

fazer eles melhorarem isso ainda mais (MARILENE, flash 20, Cena 3). 

O professor, no desenvolvimento de sua atividade pedagógica necessita realizar sua 

avaliação levando em conta o trabalho com os alunos e também o encaminhamento teórico e 

prático do conteúdo e como este pode/deve se transformar em prática social além da escola: 

Eu concordo com a Bruna porque se o que ensina na escola não serve para a vida fora dela 

também aí fica aquele assunto de que a Matemática que aprende na escola não serve pra 

nada [...] (ALINE, flash 19, Cena 3). E independente do que vão ser quando saírem da escola 

aqui, [...] juros é um conteúdo da vida fora da escola [...] (MARILENE, flash 20, Cena 3).  

Na condução de sua atividade pedagógica, o professor deve ter como objetivo 

principal o ensino na escola. Por isso, cabe a ele analisar suas intenções em relação ao 

conteúdo ensinado e como o concretizará, vez que o conteúdo adquirido gera compromisso 

social. Isto implica que tanto o professor quanto os alunos sejam capazes de encontrar 

situações em que o novo conteúdo seja posto em prática: E se pra checar se eles estão 

aprendendo mesmo, avaliar como dizem o aprendizado deles mas também o nosso ensino nós 

criássemos outras situações de financiamento proposto pelos bancos ENCAIXA e REALIZA? 

(GABRIELA, flash 22, Cena 3).  Gostei da ideia, vou trazer uns dados reais lá do SICOOB 

pra gente, assim fazemos algo bem próximo do real mesmo (YANN, flash 23, Cena 3). Este 

fazer não significa, necessariamente, ações materiais a serem realizadas, mas pode ser nova 

forma de pensar, de analisar a realidade social, política, educacional: Não precisa ser novos 

financiamentos gente, podemos trazer por exemplo situações que envolvam isso, tipo 

reportagens sobre o endividamento da classe C nos cartões de crédito, tipo situações que 

envolvam o conteúdo juros pra eles analisarem, pensarem sobre isso, mas não precisam 

necessariamente fazer contas de novo [...] (VIVIAN, flash 24, Cena 3). 

A ideia de avaliação que, aos poucos, foi evidenciando-se no decorrer desta cena ainda 

está muito distante de sua efetivação na realidade escolar que temos hoje. Em função disso, 

torna-se necessário rever os conceitos de avaliação que tradicionalmente são apreciados. A 

avaliação, na perspectiva apresentada, indica que ela não deve ser o centro do processo.  O 

essencial não é alterar as formas de apreciação do rendimento escolar dos alunos, mas 

transformar o processo de ensino e de aprendizagem, pois, o como ensinamos e os 

pressupostos teóricos que sustentam nossa atividade pedagógica nos dirão como avaliaremos. 
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Independentemente da forma como a avaliação foi entendida pelos professores em 

formação, é necessário ter claro que a compreensão do processo que aqui se delineou aos 

nossos olhos parte da realidade, ascende à teoria e retorna à realidade.  É necessário, por isto, 

avaliar de que forma esse conteúdo científico-cultural abstrato pode ser traduzido para um 

fazer social concreto. Afinal, a teoria, na medida em que se torna um instrumento de 

compreensão da realidade, constitui também uma forma de ação para a mudança. Nesse 

caminho, a próxima cena realizará mais uma parte do movimento de ascensão do abstrato ao 

concreto, no intuito de esboçar a compreensão da apropriação dos aspectos da atividade 

pedagógica do professor de Matemática com destaque para a avaliação. Entendemos que, 

assim, possamos ver na intrincada teia os indícios do processo de síntese das multíplices 

determinações dos sujeitos envolvidos. 

 

Cena 3 – Na análise coletiva, as sínteses individuais: a visão do elemento avaliação pelos 

sujeitos 

 

Localização e cenário de efetivação da Cena 3 – A referida cena acontece no trigésimo quinto encontro do 

experimento formativo ocorrido no mês de dezembro, em uma aula de estágio na Universidade. O cenário em 

que ela se realizou era composto pelas discussões fomentadas no quarto momento do experimento formativo. 

Esse momento do experimento tinha como objetivo que os professores socializassem as situações vivenciadas. 

Queríamos, dessa maneira, apreender o trajeto formativo percorrido por eles. A cena se inicia com a fala de 

uma dos professores em formação fazendo um comentário acerca da finalização do experimento formativo. 

Transcrições da Cena 3 

1:YANN – Nossa parece que foi ontem que o prof Wellington veio e estava lá explicando como seria o 

experimento e tudo que a profa tinha que fazer com a gente, na verdade era tudo que a gente tinha que fazer 

com ela, porque era a gente que tinha que fazer, ela ia só orientando. E nos pensava que ela ia trazer tudo 

pronto e nós íamos só fazer lá na escola com os meninos. 

2:TIAGO – Verdade Yann, passou tão rápido o ano, voou na verdade. 

3:VANUSA – Mas o tanto de coisa que tinha para fazer, não tínhamos tempo nem de respirar, por isso o 

tempo voou. 

4:VIVIAN – .Lá vem a Vanusa reclamando de novo. 

5:VANUSA – Credo gente, não estou reclamando, estou só falando, não pode mais? 

6:YANN – Pode Vanusa, por sinal esses últimos encontros a profa disse que é exatamente pra isso, pra nós 

falarmos sobre tudo que vivemos e como vivemos tudo  isso. 

7:JOEL – E vivemos muita coisa viu. E sobre a profa não ter trazido as coisas prontas pra só fazer como o 

Yann disse, teve suas vantagens e desvantagens, porque se ela traz pronto teria sido muito mais fácil pra 

gente, lógico, mas ela não ter trazido pronto e nós que tivemos que fazer, lógico que com a ajuda dela, nossa 

isso foi muito mais importante pra gente, porque jamais teríamos aprendido tanto se somente tivéssemos feito 

o que ela tinha pensado. 

8 (1): ALINE –Fico imaginando se tivéssemos  falado nossa opinião sobre coisas do tipo, o ensino e a 

aprendizagem da Matemática ou o jeito de se fazer uma avaliação, coisas desse tipo, lá no início das aulas de 

estágio e, agora comparássemos com nossa opinião hoje, íamos ver a grande diferença, porque hoje a nossa 

opinião sobre essas coisas mudou, mudou porque agora nos enxergamos essas coisas a partir de uma teoria, 

agora tem um norte de onde vemos e explicamos o que acontece aqui e na escola, esse mesmo norte serviu 
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para a gente organizar nossas atividades e agora serve para explicar tudo que vivemos. 

9: TIAGO – Concordo em tudo com o que a Aline disse  profa. 

10: BRUNA – Larga de graça Tiago, concorda pra não ter que falar né, cheio das graças esse Tiago, essa de 

concordar pra não falar é antiga viu Tiago. 

11: JOEL – Deixem de conversa a toa gente, a coisa aqui é seria. 

12: GABRIELA – Agora que já terminamos de fazer as atividades lá na escola, sabe olhando para trás e 

vendo tudo que fizemos, nossa fico pensando como foi bacana ter tido a oportunidade de presenciar tudo isso 

ainda aqui na faculdade, porque sinceramente eu estava tão desmotivada para fazer o estágio II depois da 

experiência desmotivante do estágio I que achava impossível algo desse tipo acontecer, porque fazer dessa 

forma dá dez vezes mais trabalho que fazer do jeito que fizemos antes, mas é dez vezes também mais 

gratificante. 

13(2):VANUSA – De tudo que a gente fez e você falou aí Gabi uma das coisas que mais me marcou foi a 

questão da avaliação, porque nossa quando descobrimos que seríamos nós que íamos avaliar o conteúdo das 

atividades que nos desenvolvemos, tipo assim, a gente surtou né,  ficamos muito preocupados, porque é uma 

questão muito complicada, acho que em se tratando da parte que somos responsáveis, o ensino, a avaliação é 

uma das mais problemáticas que se tem. E não queríamos de jeito nenhum avaliar os meninos como fomos 

avaliados a vida toda, não queríamos repetir, perpetuar mesmo para todo o sempre esse modelo de avaliação 

que sabemos que está aí a décadas, mesmo sabendo que não funciona, que é resultado de uma escola 

autoritária, de aulas onde o aluno não opina nada, em que só manda o professor e esse manda é no pior 

sentido da  palavra. Não queríamos uma avaliação só para verificar se eles aprenderam ou não, como se isso 

não tivesse nenhuma relação com a maneira como planejamos o ensino deles, como se não tivesse nada a ver 

com o conteúdo escolhido também. Na verdade o que a gente buscava, mesmo que isso não tivesse 

completamente claro, mas estava lá na nossa mente, nós nossos objetivos, o que a gente queria era uma 

avaliação que mais que servir para dar uma nota, servisse para nós trazer dados sobre como realmente 

estava nosso ensino e, consequentemente, como estava a aprendizagem deles, era isso que a gente queria no 

fundo, era isso que nós movia e que para darmos conta disso uma prova escrita jamais seria suficiente. 

14: JOEL – Aí oh vocês que falam que a Vanusa só reclama, ela não reclamou nada e ainda falou bonito igual 

a Aline. 

15: YANN -.Menos Joel, hoje você tá heim, tá fácil não, achei que ao final vocês iam tá calados e cansados, 

mas pelo jeito viu profa vão é falar pelos cotovelos, que isso gente vocês não tem dó da profa não, ela já não 

explicou que tudo que falamos aqui ela escreve quando chega em casa pra depois analisar, coitada dela. 

16: BRUNA – Você fala hoje né, esse povo fala adoidado é todo dia, isso sim, profa deve tá com calo nas 

pontas do dedo de tanto digitar. 

17: VANUSA -Vou fazer de conta que nem estou escutando vocês meninos, estou nem aí, estou nem aí. 

18: BRUNA – Isso aí Vanusa, na classe, liga pra esses meninos de 6º ano aí não, segue sua carruagem. 

19: JOEL – Estamos brincando com você Vanusa, não está aqui mais quem falou, desculpa aí Vanusa 

qualquer comentário bobo meu, a gente ti ama e você sabe disso, só estamos aproveitando nossos últimos 

momentos juntos, só isso. 

20 (3): BRUNA – Voltando o assunto da avaliação que a Vanusa estava falando, que dia que a gente pensou 

em avaliação como uma maneira da gente repensar, reorganizar o ensino, igual nos fizemos quando demos 

as tarefas que envolviam a história virtual e nem contamos que eles estavam sendo avaliados e aí nos 

descobrimos na avaliação que o aprendizado não estava bacana e aí replanejamos nossas atividades, 

mudamos o como fazer por causa da avaliação. Nunca que a gente tinha pensado a avaliação desse jeito, a 

gente só via ela como instrumento para a avaliar se o aluno aprendeu, nunca como forma de melhorar o 

ensino do professor.  

21: JOEL - A gente não via porque não dava conta de ver, ou não estava preparado para ver ainda, e também 

como ver algo de que nunca tínhamos participado, nunca vivemos uma avaliação nesse sentido. 

22: BRUNA – Ou tudo conspirava para que a gente não visse, ou não sei se era porque não queríamos ver, ou 

como você disse Joel a gente não dava era conta de ver como tudo aquilo não estava certo, ou via e não sabia 

explicar, porque ver a gente via. 

23 (4): GABRIELA – Na verdade meninas eu acho que o modelo de atividade pedagógica do professor e daí 

o modelo também da avaliação que ele faz na aula tem a ver também com o modelo de sociedade e tipo de 

escola, que ele faz parte. Tipo assim oh, se agora está mudando essa visão do que realmente é a atividade do 

professor, de que a avaliação deve servir para outras coisas além de dizer que o menino passou ou reprovou 

no fim do ano,  é porque agora as situações também são outras e permitem isso. As pessoas que estão ´`a  

frente das escolas são outras, com outras visões de mundo, de escola e, tudo isso influencia eu tenho certeza. 

Até aqui mesmo, por exemplo,  eu duvido que a 10 anos atrás poderia se desenvolver um estágio do jeito que 

a profa está fazendo com a gente. 

25: VANUSA – Muito das coisas que acontecem são resultado de muitas outras coisas que também 
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acontecem ao nosso redor e que nos influenciam, tipo resoluções que prefeitos, governadores ou presidentes 

tomam, na maioria das vezes contra nossa vontade porque eles quase nunca fazem algo que preste mesmo 

para o povo. E aí querendo nós ou não essas coisas que são decididas por nossos governantes influenciam nos 

rumos da sociedade e a escola é parte importante da sociedade e quando digo escola a Universidade também 

faz parte, ela também é escola. 

26: YANN - Mas independente do que eles resolvem que temos que fazer ou não, podemos  fazer coisas 

bacanas e não ficar somente colocando culpa no governo, até porque isso é muito cômodo, porque se 

colocamos a culpa no outro é muito mais fácil, porque se a culpa é do outro e eu não tendo culpa não preciso 

fazer nada e só sentar e esperar o outro reconhecer a culpa e fazer algo melhor. 

27: LUCIANA – E sempre podemos fazer algo que seja mesmo bom, que vale a pena para a gente e para os 

outros, mesmo que isso não seja incentivado pelos que nós governam, tipo essa experiência que estamos 

vivendo no estágio, dá muito mais trabalho para fazer, pra a profa e pra nós também, do que fazer do modelo 

do estágio I, mas sinceramente, tem muito mais sentido pra nós e acredito para a profa também, eu acho até 

difícil separar uma coisa pra eu dizer que aquilo foi o que mais me marcou esse ano em si tratando do que 

fizemos no estágio II. 

28 (5): YANN – A Vanusa disse que uma das coisas entre tudo que a gente fez que mais marcou ela foi a 

forma como a gente fez a avaliação dos meninos, pois pra mim a parte mais marcante foi o jeito que 

organizamos para ensinar juros e perímetro e área na forma das AOE, porque como a gente fez com síntese 

histórica para depois construir a SDA e só depois vir fazer os exercícios como tá nos livros, fez com que os 

meninos e nós também tivéssemos ideia de como isso foi produzido durante a história e também achei bacana 

demais porque nesse jeito de organizar as atividades no formato da AOE os meninos não tinham que somente 

ficar sentados esperando o conteúdo pronto, eles eram ativos, eles participaram, ajudaram construir o 

aprendizado deles mesmos. Nossa isso deu outro sentido para o papel real do professor em sala de aula, e 

vou ti falar viu, as pessoas fora da escola não tem noção do real papel do professor, na verdade existe um 

muro, uma ponte, um rio, que separa o que a sociedade acha que é nosso papel e o que nos achamos que seja,  

sem contar que isso não está realmente claro nem para a maioria dos próprios professores mesmos.  

29 (6): ALINE – O problema é que como isso não está claro nem para as outras pessoas e nem pra nos 

também (estou falando do real papel do que o professor faz em sala), isso acaba causando falhas na 

qualidade da atividade do professor em sala e lógico na forma em que ele avalia também, porque se algo não 

está claro pra mim, a função, o objetivo disso, então na hora de fazer não vai ficar bom, porque não fará 

nenhum sentido pra mim aquilo e, se não faz pra mim não vai fazer para o aluno também. 

30: GABRIELA – _As vezes acho que não é só os professores que não tem clareza do que fazem e porque 

fazem não viu, é muita gente que levanta cedo e vai para o trabalho e não se dá conta da real importância, do 

real valor do seu trabalho, e não estou falando de quanto em reais vale seu serviço não, estou falando de algo 

maior e mais complexo. É muita gente fazendo coisas todos os dias, coisas sem sentido, só pelo salário 

mesmo, porque não acham que o que fazem tenha qualquer valor ou importância. 

31: (7)TIAGO: - É mais uma coisa todos nós já concordamos aqui, que se queremos que a aprendizagem de 

Matemática dos meninos lá da escola pública melhore, nós temos que melhorar o jeito de ensinar e nisso está 

envolvido tudo, o jeito de planejar os conteúdos e o jeito de avaliar esses conteúdos também. Mas pra isso 

funcionar temos que ter certos em nossa cabeça qual é nosso papel, nossa função na escola, na sociedade na 

vida desses meninos que passarão por nós, porque só funcionou, nossas atividades só funcionaram quando 

passamos a agir e a pensar como se a gente fosse um só, só nessa hora as coisas andaram, porque como 

éramos um conjunto de pessoas com um objetivo único, então o caminho tinha que ser um só apesar de 

sermos vários, daí que só tínhamos uma solução, planejar juntos  todas as nossas ações, todos os detalhes, 

todos os como ensinar e como ir avaliando conforme se iam aprendendo ou não, não tínhamos outra opção, 

éramos um só, a gente deu aula junto os 10 nas 3 salas, não tinha como fazer cada um a seu modo. 

32: JOEL – E não pensem que isso foi fácil e nem da noite para o dia né Tiago? 

33: TIAGO – De jeito nenhum Joel, foi tenso e tinha dia que quase dava briga, porque eram dez pessoas que 

de início pensavam por si, porque tínhamos aprendido no estágio I que se fizéssemos alguma atividade igual 

ou parecida com a do colega,  a nossa e a do colega seria zerada e aí chega essa proposta de que teríamos de 

fazer o de cada um ser de todos. 

34: MARILENE – Mas valeu a pena cada sacrifício, porque ao final fazia todo o sentido do mundo o como e 

o que estávamos ensinando, se é que posso dizer só ensinando, porque nos aprendemos demais, sinceramente 

aprendemos mais que eles eu acho e, tivemos que aprender primeiro para depois ensinar a eles. Foi uma 

experiência que nos marcou pra sempre, tenho certeza de que quando estivermos lá em nossas salas de aula 

vamos nos lembrar de tudo isso que vivemos aqui e, duvido que alguém vai passar pelos conteúdos 

principalmente de equação, perímetro, área e juros sem se lembrar do que fizemos aqui e que não vai querer 

fazer, falo organizar os conteúdos do jeito que a gente fez aqui, mesmo que sejam outros, porque sabemos que 

funcionam para qualquer conteúdo de Matemática que tivermos que ensinar. 
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Quadro 22: Localização, cenário e efetivação e desenvolvimento da Cena 3, Episódio 1, Unidade 3 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A avaliação é um modo de proceder presente na trajetória humana desde sempre, 

conduzindo o homem, na maioria das vezes, à solução de questões postas em sua realidade 

objetiva. Os professores, que já vivem momentos finais do experimento formativo, sinalizam 

a apreensão desse entendimento. Ademais, trazem para o contexto escolar, em especial para a 

escola tida aqui como espaço privilegiado para a educação humana, as consequências dessas 

compreensões, agora encarnadas da concepção teórica a eles ofertada. Essa concepção 

permitiu a eles outros olhares sobre questões, como: o processo formativo docente, o ensino e 

a aprendizagem da Matemática escolar, a constituição dos aspectos que perfazem a atividade 

pedagógica e, entre estes, a avaliação: Fico imaginando se tivesses falado nossa opinião 

sobre coisas do tipo, o ensino e a aprendizagem da Matemática ou o jeito de se fazer uma 

avaliação, coisas desse tipo, lá no início das aulas de estágio e, agora comparássemos com 

nossa opinião hoje, íamos ver a grande diferença, porque hoje a nossa opinião sobre essas 

coisas mudou, mudou porque agora nós enxergamos essas coisas a partir de uma teoria, 

agora tem um norte de onde vemos e explicamos o que acontece aqui e na escola, esse mesmo 

norte serviu para a gente organizar nossas atividades e agora serve para explicar tudo que 

vivemos (ALINE, flash 1,Cena 3). O flash denuncia o entendimento de que os professores em 

formação se veem como sujeitos diante de um novo encaminhamento para a prática dos 

processos educativo-escolares, entre eles o da avaliação. Mostram ter compreendido que o 

rumo tomado para a aprendizagem de sua atividade pedagógica não era neutro, mas estava 

inserido em um contexto teórico que permitiu outra organização para a atividade pedagógica 

como um todo e, consequentemente, para os encaminhamentos sobre avaliação.  

Corroborando as ideias enfatizadas nesse flash, Luckesi (1996) assim diz: “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” (p. 28). Desse modo, ela pode e deve 

ser vista como possível de “orientar diuturnamente a prática pedagógica no planejamento e na 

execução das ações docentes (p. 42). 

No decorrer das discussões, os sujeitos da pesquisa denunciam a compreensão de que 

a avaliação que presenciaram durante a vida como aluno difere totalmente da que eles 

desenvolveram com os alunos da escola-campo de estágio: De tudo que a gente fez e você 

falou aí Gabi uma das coisas que mais me marcou foi a questão da avaliação, porque nossa 

quando descobrimos que seríamos nós que íamos avaliar o conteúdo das atividades que nos 
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desenvolvemos, tipo assim, a gente surtou né, ficamos muito preocupados, porque é uma 

questão muito complicada, acho que em se tratando da parte que somos responsáveis, o 

ensino, a avaliação é uma das mais problemáticas que se tem. E não queríamos de jeito 

nenhum avaliar os meninos como fomos avaliados a vida toda, não queríamos repetir, 

perpetuar mesmo para todo o sempre esse modelo de avaliação que sabemos que está aí a 

décadas, mesmo sabendo que não funciona, que é resultado de uma escola autoritária, de 

aulas onde o aluno não opina nada, em que só manda o professor e esse manda é no pior 

sentido da palavra.[...] (VANUSA, flash 2, Cena 3).   O padrão avaliativo posto em nossa 

realidade escolar é concomitante ao nosso modelo político-social, qual seja, o padrão social 

liberal conservador. Este, por sua vez, fundamenta os princípios sugeridos pelas pedagogias 

tradicional e tecnicista que, de modo geral, têm como objetivo comum manter a sociedade na 

sua configuração. A avaliação escolar vivenciada pelos professores em formação durante sua 

vida escolar é baseada nesse modelo. Ela se apresenta “autoritária, pois esse caráter pertence à 

essência dessa perspectiva de sociedade, que exige controle e enquadramento dos indivíduos 

nos parâmetros previamente estabelecidos de equilíbrio social” (LUCKESI, 1996, p. 32). 

 Cabe aqui considerar que os professores em formação percebem a necessidade de 

mudanças quanto ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática escolar. 

Concomitante a isto, ocorre a permissão para que a avaliação segundo Hadji (2001, p. 9) “se 

torne uma poderosa alavanca para a ampliação do êxito na escola, onde esteja a serviço da 

aprendizagem o máximo possível”: Voltando o assunto da avaliação que a Vanusa estava 

falando, que dia que a gente pensou em avaliação como uma maneira da gente repensar, 

reorganizar o ensino, igual nós fizemos quando demos as tarefas que envolviam a história 

virtual e nem contamos que eles estavam sendo avaliados e aí nós descobrimos na avaliação 

que o aprendizado não estava bacana e aí replanejamos nossas atividades, mudamos o como 

fazer por causa da avaliação. Nunca que a gente tinha pensado a avaliação desse jeito, a 

gente só via ela como instrumento para a avaliar se o aluno aprendeu, nunca como forma de 

melhorar o ensino do professor (BRUNA, flash 3, Cena 3). Nas instituições formadoras de 

professores, mesmo sabendo-se da importância da avaliação como aspecto relevante da 

atividade pedagógica, professores em formação quase não discutem sobre essa temática 

durante o desenvolvimento das licenciaturas. Os estudos e análises das problemáticas 

advindas do processo de ensino e aprendizagem e suas interdependências com a avaliação são 

precariamente levantadas. Ou seja, existe uma superficialidade na forma com que a avaliação 

é abordada nos cursos de formação de professores, ocorrendo  um vácuo no âmbito dos cursos 
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de licenciatura quando  a temática é a  atividade pedagógica, recebendo pouca atenção na 

proposta curricular de tais cursos (LÜDKE e PÔRTO SALLES, 1997). A avaliação, quando 

discutida em cursos de formação de professores, na maioria das vezes, é relacionada apenas à 

aprendizagem do aluno deixando-se de considerar a importância dela como meio de aferir o 

ensino do professor (LIBÂNEO, 2003; HADJI, 1994). 

Luckesi (1996) e Hadji (1994), por sua vez, afirmam que a avaliação é um dos 

aspectos mais problemáticos do processo de ensino: De tudo que a gente fez e você falou aí 

Gabi uma das coisas que mais me marcou foi a questão da avaliação, porque nossa quando 

descobrimos que seríamos nós que íamos avaliar o conteúdo das atividades que nós 

desenvolvemos, tipo assim, a gente surtou né, ficamos muito preocupados, porque é uma 

questão muito complicada, acho que em se tratando da parte que somos responsáveis, o 

ensino, a avaliação é uma das mais problemáticas que se tem.[...] (VANUSA, Flash 2, Cena 

3). Essa problemática se mantem devido ao fato de que, normalmente, a avaliação é utilizada 

apenas com o sentido de verificação. Assim sendo, não apresenta efeitos no estabelecimento 

do movimento dinâmico de interdependência entre os elementos da atividade pedagógica: [...] 

E não queríamos de jeito nenhum avaliar os meninos como fomos avaliados a vida toda, não 

queríamos repetir, perpetuar mesmo para todo o sempre esse modelo de avaliação que 

sabemos que está aí a décadas, mesmo sabendo que não funciona, que é resultado de uma 

escola autoritária, de aulas onde o aluno não opina nada, em que só manda o professor e 

esse manda é no pior sentido da palavra. Não queríamos uma avaliação só para verificar se 

eles aprenderam ou não, como se isso não tivesse nenhuma relação com a maneira como 

planejamos o ensino deles, como se não tivesse nada a ver com o conteúdo escolhido também 

(VANUSA, flash 2, Cena 3).  

Os sujeitos da pesquisa dão indícios de compreenderem a avaliação conforme posta 

por Luckesi (1996), isto é, como elemento da atividade pedagógica que “atravessa o ato de 

planejar e de executar, por isso contribui em todo o percurso da ação planificada. [...] se faz 

presente não só na identificação dos problemas, mas também na seleção dos meios 

alternativos para resolvê-los. Ela faz parte do modo de agir do professor, e por isso, é 

necessário que seja usada da melhor forma possível [...]” (p. 85). Luckesi (1996) pensa a 

avalição como processo, portanto, ela deve ocorrer em vários momentos da atividade 

pedagógica, refletindo  nas relações dinâmicas de sala de aula. Estas “orientam as tomadas de 

decisões frequentes, relacionadas ao tratamento do conteúdo e à melhor forma de 

compreensão e produção do conhecimento pelo aluno [...] (p. 85). Segundo Hoffmann (2003), 
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dessa interação em sala de aula vão surgir condições mais efetivas para que professores e 

alunos sejam capazes de se avaliar, de avaliarem o conteúdo em questão e de tomarem 

decisões quanto ao planejamento do processo do ensino e da aprendizagem.  

Ao se darem conta de que a avaliação é “uma tarefa necessária e permanente do 

trabalho docente e, que a mesma deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e 

aprendizagem” (LIBÂNEO, 1994, p. 195), os sujeitos da pesquisa, ao final do experimento 

formativo, são capazes de novas sínteses sobre o processo. Sob essa ótica, conjecturam que a 

avaliação pode ser entendida como elemento da atividade pedagógica capaz de reorientá-la, 

viabilizando importantes informações sobre o nível de qualidade do ensino e da aprendizagem 

realizada em sala de aula: [...] Na verdade o que a gente buscava, mesmo que isso não tivesse 

completamente claro, mas estava lá na nossa mente, nos nossos objetivos, o que a gente 

queria era uma avaliação que mais que servir para dar uma nota, servisse para nos trazer 

dados sobre como realmente estava nosso ensino e, consequentemente, como estava a 

aprendizagem deles, era isso que a gente queria no fundo, era isso que nos movia e que para 

darmos conta disso uma prova escrita jamais seria suficiente (VANUSA, flash 2, Cena 3).  

Os professores em formação mostram, por intermédio dos flashes, que a síntese 

realizada após a análise de seus percursos, em relação à avaliação como elemento constituinte 

da atividade pedagógica, é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e 

atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a 

uma apreciação qualitativa pelo professor e alunos. A avaliação, assim, cumpre função 

didático-social dentro da estrutura da atividade pedagógica ao ser capaz de oferecer diferentes 

significações sociais para a atividade pedagógica do professor, tendo em vista as 

contribuições desta na organização do ensino e da aprendizagem dos conteúdos em sala de 

aula.   

Considerando os pressupostos teóricos defendidos nesta investigação, perguntamo-

nos: quais seriam suas contribuições à pesquisa sobre a atividade pedagógica, na discussão 

sobre o elemento avaliação? Como se caracteriza a ruptura entre o significado e o sentido da 

avaliação dentro da estrutura da atividade pedagógica do professor de Matemática? Qual a 

significação social da atividade pedagógica desse professor e, conexa a ela, da avaliação que 

ele realiza em sala de aula? Quais as possibilidades de resistência contra a ruptura dos 

modelos predominantes que temos de avaliação em processos de ensino e aprendizagem de 

conteúdos de Matemática? Essas questões são fundamentais às pesquisas sobre a atividade 
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pedagógica do professor de Matemática. Por esta razão, neste momento dedicamo-nos a uma 

pesquisa que busca compreendê-la. 

Quando colocamos a citada questão - Qual é a significação social da atividade 

pedagógica do professor - e, conexa a ela, da avaliação que esse professor realiza em sala de 

aula, estamos entendendo significação social como cristalização da experiência humana; 

portanto, como capaz de expressar as sínteses históricas dos produtos culturais, sejam eles 

palavras, objetos, conceitos ou o conhecimento de forma geral. Dessa forma, não são eternas, 

são produto da história humana e, como tal, transformam-se com as mudanças da língua, dos 

valores, da política. Expressam, pois, a ideologia que as produziu. Ou seja, a significação 

social que temos hoje posta para a atividade pedagógica e para a avaliação possui cunho 

diretamente político: Na verdade meninas eu acho que o modelo de atividade pedagógica do 

professor e daí o modelo também da avaliação que ele faz na aula tem a ver também com o 

modelo de sociedade e tipo de escola que ele faz parte. Tipo assim oh, se agora está mudando 

essa visão do que realmente é a atividade do professor, de que a avaliação deve servir para 

outras coisas além de dizer que o menino passou ou reprovou no fim do ano é porque agora 

as situações também são outras e permitem isso. As pessoas que estão à frente das escolas 

são outras, com outras visões de mundo, de escola e, tudo isso influencia eu tenho certeza. 

Até aqui mesmo, por exemplo, eu duvido que a 10 anos atrás poderia se desenvolver um 

estágio do jeito que a profa tá fazendo com a gente.(GABRIELA, flash 4, Cena 3).  A esse 

respeito, Saviani (2008) clarifica que muitos são os significados da atividade pedagógica no 

decorrer do tempo; estes variam de acordo com o momento histórico, político e econômico 

em que a educação está sendo engendrada, diferem em suas concepções filosóficas de homem 

e de mundo, diferem também de acordo com as gestões educacionais representantes de um ou 

outro ideário pedagógico. Por conseguinte, isto trará outras organizações para a avaliação que 

esse professor realiza da\em sua atividade pedagógica. Nesses termos, entender o significado 

da atividade pedagógica impõe-se como elemento importante na compreensão da avaliação, 

considerada elemento imprescindível dessa mesma atividade que compõe fenômeno mais 

amplo e complexo: a educação.  

A educação é vista por nós como processo de transmissão e assimilação da cultura 

produzida historicamente. Por meio dela humanizamo-nos, tornando-se possível a formação 

de nossa segunda natureza, a natureza social. Eis o motivo pelo qual se justificam para nós as 

investigações que possuem essa peculiar atividade humana como objeto de estudo. Afinal, de 

conformidade com Saviani (2000), seria essa atividade capaz de “produzir, direta e 
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intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (p. 17). Ao propor uma avaliação em sala de aula, é 

nossa capacidade de promover „essa humanidade‟ que estamos avaliando, sendo o professor o 

sujeito que organiza a atividade pedagógica, o responsável por esse processo. Porém, isto 

jamais pode acontecer sem planejamento.  Ao contrário, deve ser organizada de forma que o 

professor tenha condições objetivas de avaliar também se os objetivos da ação de ensinar 

foram alcançados. Nesse caminho, a avaliação realizada com os alunos deve levar em 

consideração “um conteúdo concreto efetivado através das operações realizadas 

conscientemente pelo professor, considerando as condições reais, objetivas na condução do 

processo de apropriação do conhecimento do aluno (BASSO, 1994, p. 27). 

Na continuidade de nossas discussões, temos mais estes flashes: A Vanusa disse que 

uma das coisas entre tudo que a gente fez que mais marcou ela foi a forma como a gente fez a 

avaliação dos meninos, pois pra mim a parte mais marcante foi o jeito que organizamos para 

ensinar juros e perímetro e área na forma das AOE, porque como a gente fez com síntese 

histórica para depois construir a SDA e só depois vir fazer os exercícios como está nos livros, 

fez com que os meninos e nós também tivéssemos ideia de como isso foi produzido durante a 

história e também achei bacana demais porque nesse jeito de organizar as atividades no 

formato da AOE os meninos não tinham que somente ficar sentados esperando o conteúdo 

pronto, eles eram ativos, eles participaram, ajudaram construir o aprendizado deles mesmos. 

Nossa isso deu outro sentido para o papel real do professor em sala de aula, e vou ti falar viu 

as pessoas fora da escola não tem noção do real papel do professor, na verdade existe um 

muro, uma ponte, um rio, que separa o que a sociedade acha que é nosso papel e o que nos 

achamos que seja, sem contar que isso não está realmente claro nem para a maioria dos 

próprios professores mesmos (YANN, flash 5, Cena 3).  No desenrolar da cena, os 

professores em formação indicam a compreensão de que a atividade pedagógica organizada 

sobre os pressupostos teórico-metodológicos da AOE foi capaz de garantir a apropriação do 

conhecimento pelos alunos. Isto permitiu o estabelecimento de outro elemento da significação 

social da atividade pedagógica, qual seja, a construção da possibilidade de que o aluno tenha 

acesso também ao processo de produção do conhecimento: [...] foi o jeito que organizamos 

para ensinar juros e perímetro e área na forma das AOE, porque como a gente fez com 

síntese histórica para depois construir a SDA e só depois vir fazer os exercícios como está 

nos livros, fez com que os meninos e nós também tivéssemos ideia de como isso foi produzido 

durante a história [...] (YANN, flash 5, Cena 3). A estrutura posta para a atividade 
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pedagógica permitiu que o aluno não fosse somente objeto da atividade do professor, mas,  

principalmente, sujeito: [...] os meninos não tinham que somente ficar sentados esperando o 

conteúdo pronto, eles eram ativos, eles participaram, ajudaram construir o aprendizado deles 

mesmo [...] (YANN, flash 5, Cena 3). Oportunizou, inclusive, que se constituísse como tal na 

atividade de ensino e aprendizagem “na medida em que participa ativamente e 

intencionalmente do processo de apropriação do saber, superando o modo espontâneo e 

cotidiano de conhecer (BASSO, 1994).  

No bojo desses entendimentos, os sujeitos sinalizam incluir toda a problemática 

concernente à significação social da atividade pedagógica como fundamental para investigar o 

que motiva o professor a realizar tal atividade, ou seja, qual é o sentido pessoal da atividade 

docente ao professor: [...]  Nossa isso deu outro sentido para o papel real do professor em 

sala de aula, e vou ti falar viu, as pessoas fora da escola não tem noção do real papel do 

professor, na verdade existe um muro, uma ponte, um rio, que separa o que a sociedade acha 

que é nosso papel e o que nos achamos que seja, sem contar que isso não está realmente 

claro nem para a maioria dos próprios professores mesmos [..] (YANN, flash 5, Cena 3). A 

esse respeito, Leontiev (1978, 1982) aponta que na sociedade de classes como a nossa, há 

uma ruptura entre a significação social e o sentido pessoal, o que caracteriza a consciência 

humana, nessa particularidade, como alienada: as pessoas fora da escola não tem noção do 

real papel do professor [...]  existe um muro, [...]  que separa o que a sociedade acha que é 

nosso papel e o que nos achamos que seja, sem contar que isso não está realmente claro nem 

para a maioria dos próprios professores mesmos [..] (YANN, flash 5, Cena 3). Vemos nesses 

flashes sinais de entendimento do processo de alienação da atividade pedagógica. Conforme 

Basso (1994), a atividade pedagógica será alienada sempre que o sentido pessoal não 

corresponder ao significado social da prática docente. Assim o professor, ao desenvolver sua 

atividade pedagógica, somente o faz como forma de garantir sua sobrevivência pelo salário  

 

[...] haverá a cisão com o significado fixado socialmente, entendido como função 

mediadora entre o aluno e os instrumentos culturais que serão apropriados, visando 

ampliar e sistematizar a compreensão da realidade, e possibilitar objetivações em 

esferas não-cotidianas. Neste caso, o trabalho alienado do docente pode 

descaracterizar a prática educativa escolar (BASSO, 1994, p. 3). 

 

A ruptura entre significado e sentido pessoal da atividade pedagógica desenvolvida 

pelo professor compromete o seu produto e interfere diretamente na qualidade do ensino que 

ele realiza em sala de aula: O problema é que como isso não está claro nem para as outras 
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pessoas e nem pra nos também (estou falando do real papel do que o professor faz em sala), 

isso acaba causando falhas na qualidade da atividade do professor em sala e lógico na forma 

que ele avalia também, porque se algo não está claro pra mim, a função, o objetivo disso, 

então na hora de fazer não vai ficar bom, porque não fará nenhum sentido pra mim aquilo e, 

se não faz pra mim não vai fazer para o aluno também (ALINE, flash 6, Cena 3).   

Segundo Vasconcellos (1995), a alienação docente agrega vários aspectos da atividade 

pedagógica.  A situação de alienação caracteriza-se pela falta de compreensão e domínio 

desses aspectos. Percebemos que falta clareza ao professor com relação à realidade em que ele 

vive, não alcançando, por exemplo, como os fatos e fenômenos chegaram ao ponto em que 

estão hoje (dimensão sociológica, histórico-processual); falta clareza quanto à finalidade 

daquilo que ele faz, isto é:  ensinar Matemática para quê, a favor de quem, contra quem, que 

tipo de homem e de sociedade formar (dimensão política, filosófica) e, finalmente, falta 

discernimento à sua atividade mais específica em sala de aula (dimensão pedagógica). A 

atividade pedagógica alienada deixa de assinalar-se como tal e se transforma em mera 

operação automática de repetir conteúdos infinitamente e reproduzir de forma mecânica o que 

está no livro didático. Ou ainda, ficar aguardando, na sala de aula, o tempo passar enquanto os 

alunos concretizam tarefas igualmente sem sentido. A alienação da atividade pedagógica só 

pode ser abarcada se considerarmos as condições objetivas e subjetivas do trabalho docente 

como unidade dialética. Como condições objetivas de manutenção da alienação da atividade 

pedagógica, segundo Basso (1994), estão a extensa jornada de trabalho, os baixos salários, a 

falta de recursos materiais nas escolas, entre outros.  Como condição subjetiva para essa 

sustentação está a formação teórica do professor, que vem se apresentando insuficiente, 

pautada num ensino “bacharelesco e enciclopédico” (BASSO, 1994, p. 72).  Esse status quo, 

por seu lado, proporciona grande distância entre os conteúdos aprendidos na licenciatura e a 

realidade da escola. 

A esse respeito cabe indagar: quais seriam as possibilidades formativas para a 

diminuição da alienação da atividade pedagógica, de forma que houvesse coincidência entre 

significação social e sentido pessoal nessa atividade? Apontamos como possibilidades de 

integração entre o significado social e o sentido pessoal na atividade pedagógica a formação 

docente que tenha como objetivo a discussão da organização da própria atividade pedagógica. 

Esse processo formativo deve se caracterizar como espaço privilegiado de ação, 

apresentando-se como campo de possibilidades para se tecer a atividade pedagógica. Esta é 

entendida como Atividade  podendo, dessa forma, ser um diferenciador na organização das 
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atividades de ensino que busca a superação da alienação docente. Nesse sentido, a formação 

docente é vista como espaço de negociação e explicitação da intencionalidade da atividade 

pedagógica.  

Considerando as reflexões aqui suscitadas, questionamo-nos: um processo formativo 

de professores de Matemática organizado segundo os pressupostos materialistas histórico-

dialéticos seria capaz de integrar a significação social e o sentido pessoal da atividade 

pedagógica desse professor? Processos formativos de professores configuram-se como 

espaços organizados para o desenvolvimento e estabelecimento de critérios que orientam a 

atividade pedagógica, pois são lugares que permitem compreender a sistematização da própria 

organização do trabalho que o professor fará na escola. Entretanto, tais processos somente 

conseguirão alcançar esse objetivo se, neles os professores tiverem como objetivo comum 

outra estrutura sobre sua atividade pedagógica. Essa estrutura, por sua vez, buscará garantir a 

apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados pelos alunos para que, ao fazerem 

isto, possam formar-se e transformar-se tendo a escola como referência. 

No decorrer da cena, os professores em formação dão indícios de uma necessidade em 

comum: a melhoria da qualidade do processo de ensino e da aprendizagem da Matemática 

tendo na avaliação um caminho de alcance de tal finalidade: É mais uma coisa todos nós já 

concordamos aqui é que se queremos que a aprendizagem de Matemática dos meninos lá da 

escola pública melhore nos temos que melhorar o jeito de ensinar e nisso está envolvido tudo, 

o jeito de planejar os conteúdos e o jeito de avaliar esses conteúdos também. Mas pra isso 

funcionar temos que ter certos em nossa cabeça qual é nosso papel, nossa função na escola, 

na sociedade na vida desses meninos que passarão por nós, porque só funcionou,  nossas 

atividades só funcionaram quando passamos a agir e a pensar como se a gente fosse um só, 

só nessa hora as coisas andaram, porque como éramos um conjunto de pessoas com um 

objetivo único, então o caminho tinha que ser um só apesar de sermos vários, daí que só 

tínhamos uma solução, planejar juntos  todas as nossas ações, todos os detalhes, todos os 

como ensinar e como ir avaliando conforme se iam aprendendo ou não, não tínhamos outra 

opção, éramos um só, a gente deu aula junto os 10 nas 3 salas, não tinha como fazer cada um 

a seu modo (TIAGO, flash 7, Cena 3). O flash mostra que a atividade pedagógica desses 

sujeitos se configurava como Atividade. Afinal seus projetos individuais convergiram em 

torno de um mesmo objetivo em que eles passam a assumir a existência de uma única meta: o 

ensino dos alunos. Ora, a existência de um projeto coletivo é mais do que a soma dos 

múltiplos projetos pessoais, pois os motivos individuais da atividade tornam-se motivos do 
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grupo, enquanto os motivos do grupo granjeiam uma configuração individual (ARAÚJO, 

CAMARGO e TAVARES, 2002). Uma atividade pedagógica nesses moldes, entendida como 

Atividade, deve ser um conjunto de atos de sujeitos que, a partir de suas necessidades, se 

engajam num plano de ação coordenado, abrangendo os diversos objetivos do ensino e da 

aprendizagem. Ao convergirem seus motivos individuais em motivos coletivos, os professores 

articulam-se em torno de objetivos definidos em comum e passam a desencadear ações 

planejadas: [...] porque como éramos um conjunto de pessoas com um objetivo único, então o 

caminho tinha que ser um só apesar de sermos vários, daí que só tínhamos uma solução, 

planejar juntos  todas as nossas ações, todos os detalhes, todos os como ensinar e como ir 

avaliando conforme se iam aprendendo ou não, não tínhamos outra opção, éramos um só, a 

gente deu aula junto os 10 nas 3 salas, não tinha como fazer cada um a seu modo. (TIAGO, 

flash 7, Cena 3). 

Uma aprendizagem da atividade pedagógica e de seus aspectos constituintes entendida 

como Atividade permite o aprofundamento da construção consciente da identidade do 

coletivo que existe na escola. Além disso, viabiliza o crescimento pessoal e profissional dos 

futuros professores, ao mesmo tempo em que pode e deve promover também mudanças 

organizacionais na IES que abrigam o curso como também na instituição escolar que recebe 

os professores em formação. Uma atividade pedagógica tomada como Atividade (em que 

objetivos acordados coletivamente coincidam com os motivos pessoais e encaminhem 

resposta à necessidade coletiva) promove necessidades, tais como: novas leituras (realizadas 

com maior ocorrência no primeiro momento do experimento formativo, mas também em todo 

seu decorrer); reuniões sistemáticas de estudo e de operacionalização das suas ações (com 

maior frequência no segundo e terceiro momentos do experimento formativo); pois somente 

assim teremos “a produção de conhecimentos sobre e para o contexto escolar, dando acesso a 

informações novas, dificilmente alcançáveis de outra forma” (ARAÚJO, CAMARGO E 

TAVARES, 2002, p. 10). 

Nesta última unidade de análise, temos indícios de que os professores em formação 

aprimoraram não só a compreensão sobre o cenário escolar, o ensino e a aprendizagem da 

Matemática e a organização da escola no sentido da qualidade do ensino, mas também se 

desenvolveram como professores e pessoas. Eles perceberam suas atividades pedagógicas 

como potencial articulador das ações humanas, constituindo-se como privilegiado dispositivo 

de formação docente no sentido da humanização dos professores e alunos. Nesse sentido, 

questionamos: será que o desenvolvimento da aprendizagem da atividade pedagógica e dos 



275 
 

elementos que a constituem como Atividade poderia ser um elemento de permissão da 

desintegração entre sentido pessoal e significação social da atividade pedagógica?  

Acreditamos que para isto se concretizar, faz-se necessária a existência de processos 

formativos construídos democraticamente onde haja preocupação coletiva dos professores na 

organização da atividade pedagógica. Que daí surjam possibilidades de resistência às 

burocracias existentes nas IES e aos efeitos fragmentários da divisão da atividade pedagógica  

que adentram a escola. 

Na análise desta unidade apostamos no valor do entendimento da organização da 

avaliação como elemento da atividade pedagógica capaz de superar a alienação e a 

configuração de um contexto em que o educador possa, entre outras ações: discutir o real 

valor da avaliação para os processos de ensino e de aprendizagem da Matemática escolar; 

humanizar-se de maneira a ser um professor por inteiro; obter meios e fins para que a 

condição humana seja vivenciada plenamente na esfera escolar.  

O elemento da atividade pedagógica „avaliação‟ foi colocado em relevo em toda a 

unidade. No entanto, não deixamos de demonstrar o papel do planejamento do ensino dos 

conteúdos para o estabelecimento da avaliação no movimento desses outros dois aspectos 

abordados mais exclusivamente em unidades anteriores. Os elementos „planejamento e 

conteúdo‟ fizeram-se presentes nessa unidade por acreditarmos que uma discussão que 

englobasse esses três elementos poderia ser um espaço de reflexão e ação em sentido oposto 

ao da alienação da atividade pedagógica, questão também discutida nessa unidade. Afinal, se 

o homem se compõe enquanto tal por sua ação transformadora no mundo pela mediação de 

instrumentos, o planejamento e o conteúdo – importantes aspectos constituintes da atividade 

pedagógica – são privilegiados fatores de humanização. E, se o trabalho está na base da 

formação humana e tem dimensão de consciência e intencionalidade, podemos concluir que o 

professor, ao planejar o ensino e a aprendizagem dos seus conteúdos, se faz sujeito 

constituinte do processo de humanização. 

Como vimos ao longo desta unidade, são diversos os autores a defenderem a avaliação 

como importante elemento da atividade pedagógica, na medida em que a compreensão do 

valor dela pode trazer melhorias em processos formativos docentes e produzir transformações 

na consciência dos futuros professores em sentido oposto ao da alienação. Dadas as 

proposições dos autores analisados e apostando nas possibilidades da avaliação como 

inalienável elemento constituinte da atividade pedagógica, é fundamental considerar as 

articulações e contradições entre as propostas de construção de processos de aprendizagem da 
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docência em Matemática e as políticas educacionais que determinam objetiva e 

subjetivamente sua realização. Por conseguinte, faz-se necessário acompanhar na atualidade, 

as mudanças que vêm ocorrendo no campo da formação de professores de Matemática 

(questão por nós discutida em nosso terceiro capítulo). Merece atenção, inclusive, no que 

tange ao estágio supervisionado, a necessidade de se repensar a formação atualmente 

oferecida a esses professores. Em relação a essas mudanças, o papel do professor é 

fundamental na implantação de qualquer esses processos, relativos ao sistema de 

aprendizagem da docência. Sem a conscientização, adesão e participação dos professores, 

qualquer tentativa de diferentes abordagens fracassará (jamais essa pesquisa teria se 

concretizado sem que todos os sujeitos tivessem optado por sua realização e participação). 

Convém ressaltar que, além do professor, é importante a integração e participação de todos os 

envolvidos no processo (alunos da escola campo de estágio). 

Em nosso entendimento, os professores em formação nesta unidade sinalizam que a 

significação das ações do indivíduo não pode ser apreendida como dado individual. Mas 

também, não pode ser apreendida como exclusivamente dado social, vez que o homem é 

concebido como ser ativo e não mero produto ou reflexo das relações sociais. Na medida em 

que o indivíduo se apropria dos motivos e significações socialmente disponíveis, ele os 

reelabora, recria e transforma. “Cada indivíduo concreto encontra um escopo mais ou menos 

estritamente circunscrito de formas de comportamento e atividade historicamente possíveis 

como algo dado por e vinculado a sua situação histórica, posição de classe, etc” (MARKÚS, 

1978, p. 23). Desse modo, é tão-somente na articulação entre indivíduo e sociedade que se 

pode compreender o papel da ação individual no processo de reprodução social, revelando o 

condicionamento recíproco das ações individuais nas ações sociais. A apreensão desse 

condicionamento mútuo demanda análise dialética da relação indivíduo-sociedade que se 

torna compreensível quando entendemos o que os sujeitos fazem socialmente, de forma 

coletiva e compartilhada. Ao propor nesta unidade o entendimento da avaliação como aspecto 

constituinte da atividade pedagógica presente na interdependência com o planejamento e o 

conteúdo, pautamo-nos pela compreensão das relações entre sujeito (professor e aluno) e 

sociedade (Universidade e escola) que se coaduna, em grande medida, com a perspectiva 

marxista. Nesse contexto, colocamos a apropriação de mais esse aspecto que constitui a 

atividade pedagógica do professor como necessidade para a aprendizagem da docência em 

Matemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A ideia de atividade pedagógica concebida como simples prática do professor está 

presente nos estudos sobre formação de professores de Matemática há algumas décadas 

(FIORENTINI, 2004). Essa compreensão está atrelada ao entendimento de que a prática 

docente se mostra como parte necessária do processo da aprendizagem da docência. Nesse 

sentido e com base em uma perspectiva histórico-cultural, esta investigação se propôs a 

encontrar respostas à seguinte questão: Quais ações dos professores em formação nos dão 

indícios do desenvolvimento do processo de apropriação dos aspectos constituintes da 

atividade pedagógica do professor de Matemática? Conexa a essa questão e no desenrolar 

desse caminho, tínhamos como objetivo investigar as ações dos professores de Matemática 

em formação para compreendermos o processo de apropriação dos aspectos constituintes de 

suas  atividades pedagógicas, considerando que o ponto de partida do entendimento do sujeito 

se torna impossível se não conhecermos a realidade à qual pertença.  

Dado o longo e árduo caminho para o alcance desse objetivo e de respostas para nossa 

problemática, fomos criando meios não somente para interpretar a realidade de diferentes 

formas no que concerne à formação de professores de Matemática que se desenrolava diante 

de nossos olhos, mas também transformá-la. Para tanto, não partimos de pressupostos 

arbitrários, mas de pressupostos reais. Então, os indivíduos aqui tomados eram também reais, 

assim como suas ações e condições materiais de vida, tanto aquelas por eles encontradas, 

quanto as produzidas na escola-campo de estágio. Esses pressupostos são, portanto, 

constatáveis (MARX; ENGELS, 1996). Como também são verificáveis ao longo do 

experimento formativo como a „outra‟ atividade pedagógica foi possibilidade de fonte do 

desenvolvimento psíquico dos professores em formação, da professora formadora e dos 

alunos da educação básica. Dessa forma, alicerçados em proposições marxianas e 

vigotskianas essa outra organização da atividade pedagógica que os sujeitos de pesquisa 

construíram se organizou em torno da produção de objetos particulares (a aprendizagem da 

docência em Matemática e o ensino da Matemática da educação básica), os quais são 

necessários para a reprodução de determinadas condições também particulares da vida em 

sociedade. 

Os citados objetos atendem a determinadas necessidades enfrentadas pelo sujeito em 

verificado processo de reprodução da vida (neste caso em especial o processo era o de 
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formação de professores de Matemática). A referida necessidade é sentida quando algo é 

necessário ao processo de reprodução da vida. A esse entendimento os indivíduos podem 

responder com soluções coletivas e compartilhadas, realizando transformações materiais de 

modo a produzir objetos ou condições que suplantem suas necessidades.  

Somos sabedores de que as necessidades humanas podem ser superadas em instâncias 

particulares quando são respostas a um indivíduo singular. Elas também adquirem um caráter 

generalizado, exigindo ações que resultem na produção do objeto que as atenda. Nesse caso, 

devem-se organizar ações que se manifestem institucionalmente estruturadas, que se 

organizem em torno da produção de objetos que satisfaçam uma necessidade generalizada no 

processo de reprodução das condições
45

 de vida. Nessa direção, a necessidade
46

 presente na 

realidade que abrigou esta pesquisa era vivenciada por muitas pessoas (professora formadora, 

professores em formação, alunos da educação básica), e não por um indivíduo singular. A 

necessidade de transformar a realidade formativa daqueles sujeitos e seu consequente ensino 

de Matemática na escola-campo não possuía necessariamente um caráter material. Referia-se 

ao campo das ideias e dos conhecimentos, portanto, sua satisfação não resultaria em algo 

acabado e definitivo. Teríamos, antes, como resultados „ideias e conhecimentos‟ que servem 

para dar direção às ações, não de forma determinística, mas fornecendo uma direção à qual as 

novas ações podem ser dirigidas. 

Por conseguinte, neste momento de síntese final compreendemos a irredutibilidade da 

transformação do entendimento acerca das questões formativas vivenciadas e experenciadas 

como reclusa a indivíduos singulares, pois, no âmbito do materialismo histórico dialético, a 

transformação das atividades humanas tem um caráter essencialmente histórico e universal 

(ABRANTES, A. A.; MARTINS, L. M., 2007). Nessa perspectiva, as ações que constituem a 

atividade dos indivíduos singulares engajados no entendimento dos aspectos que perfaziam 

suas atividades pedagógicas se organizaram em função de responder a determinadas relações 

estruturais. Estas constituíam a essência universal historicamente desenvolvida dessa 

atividade, que se consubstanciaram em possíveis transformações concretas que as 

necessidades desses indivíduos buscaram atender, como também as relações essenciais 

necessariamente envolvidas na produção desse objeto. Para tanto, todo o tempo buscamos 
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 “Condições de vida devem ser entendidas historicamente, de modo que as condições de vida hoje incluem 

inúmeros objetos e produtos que vão além de necessidades puramente fisiológicas” (CHAIKLIN, 2010, p.7). 
46

A compreensão do caráter social ou societário das necessidades às quais respondem as práticas sociais é 

fundamental, indicando que não se trata do desejo singular e idiossincrático de um ou alguns indivíduos, mas de 

necessidades sócio-historicamente gestadas e desenvolvidas (CHAIKLIN, 2010). 
.  
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compreender as relações, e as ações que conduziam o sujeito na busca do alcance de atender a 

sua necessidade. Isto foi importante para diferenciar ações individuais das relações 

compartilhadas indispensáveis ao atendimento dessa necessidade.  

Nesse contexto, valorizamos todo o tempo a compreensão do fenômeno em sua 

totalidade, possibilitando apreendê-lo em sua universalidade. Assim, nas tendências 

generalizadas que condicionam a evolução do desenvolvimento do estágio supervisionado em 

licenciaturas em Matemática, buscamos revelar uma prática social-formativa que se 

materializa nas expressões singulares diversas de cada licenciatura. Ao analisar essa 

aprendizagem da docência em Matemática que possuía o estágio supervisionado como 

contexto formativo, procuramos compreender as necessidades societárias
47

 dos sujeitos da 

investigação e, pautados na perspectiva da totalidade, buscamos desvelar de que forma e em 

que medida esse fenômeno  social participa do processo de reprodução da sociedade 

capitalista. Leontiev (1982) diz que a atividade dos indivíduos não pode ser desvinculada da 

vida social. Ou seja, a atividade humana constitui um sistema que corresponde ao sistema de 

relações da sociedade, de modo que a atividade de qualquer indivíduo depende do lugar que 

este ocupa na sociedade e de suas condições de vida. Ainda de acordo com Leontiev (1982), 

aclaramos que as atividades dos indivíduos personificam as relações da sociedade e da 

cultura. Os motivos que dirigem a atividade do indivíduo não são, nesse sentido, individual e 

idiossincraticamente instituídos por ele. Eles se constituem subjetivamente na medida em que 

esse indivíduo engaja-se nas práticas sociais e se apropria de suas significações e finalidades, 

bem como de seu conteúdo operacional. A necessidade societária se expressa como 

necessidade que se oferece como uma emergência de desenvolvimento de outras formas de se 

organizar esse processo. Esperamos que este reflita não de modo linear e determinístico, mas 

de forma a orientar e influenciar a atividade de aprendizagem da docência em Matemática de 

outros professores em formação.  

Entre tantos aprendizados realizados por nós ao longo do desenvolvimento dessa 

pesquisa está o fato de termos apreendido que, em uma sociedade de classes como a que 

vivenciamos, o processo de reprodução social engendra múltiplas, conflituosas e 

contraditórias necessidades. Dessa forma, não se pode perder de vista que práticas sociais, 

como a formação de professores de Matemática e o próprio ensino de Matemática na 

                                                           
47

Nesse contexto, necessidades societárias não devem ser entendidas como necessidades da sociedade vista 

como uma entidade abstrata, pois a sociedade em si não tem um pôr teleológico.  O conceito de necessidades 

societárias refere-se, assim, a necessidades dos homens vivendo sob um determinado modo de (re)produção da 

vida. (MARKUS, 1978). 
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educação básica, muitas vezes reproduzem condições de alienação e exploração do homem 

pelo homem. Nesse sentido, conforme a investigação se desenrolava fomos entendendo que 

situar esses dois processos no interior da totalidade social permitiu-nos evidenciar nosso lugar 

e papel como professora formadora na reprodução dessa mesma totalidade. Então pudemos 

abordá-los em sua essência histórico-dialética, opondo-se, assim, às abordagens pós-modernas 

que, circunscrevendo-se a uma análise descritiva que se prende à aparência do fenômeno, 

contribui para a naturalização da alienação
48

. 

Se com Ilyenkov (2008) percebemos que o homem é um ser que produz instrumentos 

de trabalho, é imprescindível considerar a complexidade e a riqueza alcançada pelo gênero 

humano no processo de desenvolvimento dessa essência universal. Isto é, durante todo o 

complexo processo de desenvolvimento desta investigação foi cogente apreender as máximas 

possibilidades de desenvolvimento humano permitidas pela estrutura de nosso experimento 

formativo. Este, ainda sob formações sociais alienadas e alienantes, foi tomado como 

referência para se pensar a formação inicial do professor de Matemática. Nessa conjuntura, 

formulamos princípios para a aprendizagem da docência em Matemática a partir da 

apropriação dos elementos que perfazem a atividade pedagógica desse professor. 

Consideramos também a interconexa relação de tal fenômeno com o ensino de Matemática 

em nossas escolas de educação básica, pautando-nos pela obrigação ético-política de requerer 

as máximas possibilidades de desenvolvimento e humanização dos sujeitos que perfazem 

essas realidades.  

Acreditamos que uma investigação  que teve como objeto a atividade pedagógica do 

professor de Matemática., onde se buscaria compreender como professores em formação 

inicial se apropriavam de seus aspectos constituintes para além da aparência do 

desenvolvimento de um processo formativo, pudesse permitir a ideia de que as relações entre 

os elementos planejamento, conteúdo e avaliação, abstratamente formuladas, poderiam se 

constituir traço essencial da atividade pedagógica desse professor em especial. Desse modo, 

ao organizar o experimento formativo, criamos condições para que os professores em 

formação se defrontassem com essas relações quando organizaram suas atividades de ensino 

                                                           
48

Alienação seria como o abismo entre, por um lado, o desenvolvimento alcançado pelo gênero humano e as 

possibilidades de desenvolvimento dos indivíduos humanos ou, em outras palavras, a riqueza alcançada pelo 

gênero humano por um lado e, por outro, a miséria (material e humana) da vida dos indivíduos singulares 

imposta pelo modo capitalista de produção. Deste modo uma abordagem não naturalizante da alienação implica 

que se tome como referência para a análise o patrimônio humano-genérico, ou seja, aquilo que de mais 

desenvolvido foi alcançado pelo gênero humano em determinada esfera da vida social (HELLER, 2000). 
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que faziam parte de suas atividades pedagógicas, sendo estas vistas todo o tempo como 

atividades singulares-concretas.  

Neste capítulo conclusivo, a partir da análise da constituição histórica do 

desenvolvimento de estágios supervisionados em licenciaturas em Matemática e da análise da 

prática desse estágio em uma licenciatura em particular tomada como referente empírico da 

presente investigação, formulamos enunciados de caráter geral-abstrato capazes de nortear a 

aprendizagem da docência em Matemática e o ensino da Matemática da educação básica. 

Esses princípios foram elaborados em referência ao objetivo da atividade pedagógica (o 

ensino), à relação entre os aspectos planejamento-conteúdo-avaliação e aos sujeitos: professor 

e aluno.  

Vimos que, ao longo da história de constituição do estágio supervisionado no período 

por nós analisado (2001-2015), as licenciaturas o desenvolveram em estruturas teórico-

práticas diferenciadas, em resposta a diferentes necessidades societárias envolvidas nesse 

processo. Todas essas configurações que tivemos para o processo de aprendizagem da 

docência no estágio supervisionado expressam e contribuem, direta ou indiretamente, para a 

manutenção do sistema dual que ainda temos posto para processos formativos de professores 

de Matemática. Nestes os conhecimentos específicos não se colocam em patamar de 

igualdade aos conhecimentos didáticos no desenvolvimento da atividade pedagógica. Assim 

dão condições para a perpetuação da desigualdade de acesso aos bens culturais encarnados 

nos conteúdos matemáticos, trazendo consequente desigualdade de possibilidades de 

desenvolvimento para os sujeitos envolvidos no processo como um todo. 

Na atividade singular-particular analisada na presente pesquisa, vimos que o objetivo 

almejado para ela seria a manutenção da relação planejamento-conteúdo-avaliação, relação 

essa materializada na Figura 5 . Durante o decorrer da investigação, os sujeitos-professores 

buscaram concretizar a necessidade de se prover melhores condições de desenvolvimento pelo 

viés da educação escolar para todos os alunos. Essa educação, por sua vez, seria formulada 

historicamente apenas no plano formal-abstrato.  

 

 

 

 

 

 



282 
 

 

                Figura 5: Materialização da relação entre os aspectos constituintes da atividade pedagógica do  

professor de Matemática. 

 

No decorrer da investigação, fomos compreendendo que manter a relação demonstrada 

na Figura 5 constituiu, de fato, um norte orientador das ações dos professores em formação. 

Nessa sustentação, de modo geral, os sujeitos da pesquisa se aperceberam que a autonomia 

dos alunos da escola-campo de estágio, bem como seu desenvolvimento social e psíquico 

devem ser promovidos pela escola, embora nem sempre isto seja plena ou efetivamente 

alcançado.  

Nesse caminho de análise das diversas dimensões da relação materializada na Figura 

5, vimos que o fato de essa afinidade ser almejada como objetivo para a constituição da 

atividade pedagógica do professor de Matemática partiu da pressuposição de que o 

desenvolvimento da atividade pedagógica do professor vincula-se ao desenvolvimento 

psíquico do aluno. Afinal, para que esse desenvolvimento ocorra é preciso que ele aconteça 

com as funções cognitivas, sendo o processo cultural (e não natural) que resulta da 
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apropriação do conhecimento. Portanto, a manutenção da estrutura dessa relação permite 

dialeticamente a aquisição de novos conhecimentos, auxiliando professor e aluno a realizarem 

ações, como: análises, sínteses e generalizações, bem como tirar conclusões e realizar 

comparações. Isto permitiria que ambos penetrassem nas causas dos fenômenos estudados, 

descobrindo as vinculações e relações existentes entre as coisas.  

Esse movimento indica que a consciência do sujeito-aluno não está simplesmente 

cheia de imagens isoladas, representações e conhecimentos soltos, mas se caracteriza por 

percepção e compreensão integral da realidade que o circunda e também por uma atitude 

perante ela. Demonstra, pois, que esse sujeito tem seu ponto de vista sobre o mundo no qual 

se inclui. A problemática maior é que essa concepção de mundo que ele possui é construída 

na, grande maioria das vezes, com base nas experiências práticas, situando-se no campo do 

pensamento empírico. Essa modalidade de pensamento é predominante no ensino de 

Matemática da educação básica (observado por nossos sujeitos de pesquisa em alguns 

momentos na escola-campo de estágio). O pensamento teórico é  muito pouco desenvolvido 

nessa realidade escolar e também nos processos formativos docentes de professores de 

Matemática.  No entanto, para além do desenvolvimento do pensamento empírico, nossa base 

teórica indica que o ensino de Matemática deve promover as bases do pensamento teórico. 

Como alerta Abrantes (2006), é na escola que são lançadas as bases para que os fenômenos do 

mundo objetivo não sejam apreendidos pelo pensamento apenas em sua aparência, de forma 

isolada e estática (predomínio do pensamento empírico). Na sua essencialidade e movimento, 

os citados fenômenos devem ser compreendidos como partes de um todo. Dessa forma, 

promover o desenvolvimento intelectual do aluno da educação básica em aulas de Matemática 

na perspectiva histórico-cultural significa promover os alicerces para o desenvolvimento do 

pensamento teórico.  

Nesse sentido, é importante ensinar os professores de Matemática em formação a 

educarem seu pensamento para que busquem captar as inter-relações entre os fenômenos. E, 

desse modo, compreendam sua origem e seu desenvolvimento, operando a partir de princípios 

gerais que possam explicar fenômenos particulares. Esse caminho que buscamos trilhar 

quando os professores em formação planejaram e reelaboraram os conjuntos de atividades de 

ensino mediados pelos conteúdos de juros e perímetro e área de figuras planas que foram 

realizados na escola-campo de estágio. Todos os princípios metodológicos que propusemos 

para o planejamento-reelaboração e desenvolvimento desses conjuntos de atividades de 

ensino pelos professores de Matemática em formação expressam a perspectiva teórica 
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subjacente à nossa vertente filosófica, qual seja: o ensino de conteúdos matemáticos deve 

almejar produzir o desenvolvimento omnilateral do sujeito em suas máximas possibilidades. 

Isso implica recorrer à categoria de gênero humano. Significa que a referência para a 

promoção do desenvolvimento do sujeito-aluno deve ser as máximas possibilidades de 

desenvolvimento geradas historicamente pelo gênero. O termo marxiano „omnilateral‟ é 

empregado para se contrapor ao desenvolvimento unilateral da personalidade humana imposto 

pelo modo de produção capitalista. Ele se refere também à plena realização das capacidades 

humanas em todas as suas dimensões. Como princípio educativo, o desenvolvimento 

omnilateral envolve o pleno desenvolvimento das funções cognitivas, incluindo percepção, 

atenção, memória, pensamento, bem como a sociabilidade. Possibilitar esse desenvolvimento 

requer garantir o acesso do aluno à riqueza das objetivações da cultura humana, cuja 

apropriação provocará revoluções em seus processos psíquicos. 

Ao assumir o desenvolvimento omnilateral como horizonte formativo-educativo nesta 

pesquisa, não perdermos de vista que as relações sociais de produção sob o capitalismo 

constituem um impedimento objetivo ao pleno desenvolvimento humano dos indivíduos. 

Assim, a possibilidade real do desenvolvimento omnilateral implica, em última instância, a 

superação desse modo de vida. Assumi-lo como finalidade da atividade pedagógica ainda no 

interior da sociedade capitalista pressupõe o reconhecimento da impossibilidade de sua plena 

concretização. Isto é, significa concomitantemente um posicionamento em favor de um ensino 

da Matemática escolar que vislumbre e contribua para a superação das relações capitalistas. 

Dessa forma, teremos condições objetivas de resgatar a ideia de sujeito concreto. 

Consideramos que promover o desenvolvimento do aluno oriundo da classe trabalhadora em 

suas máximas possibilidades seja um objetivo formativo-educacional que se coaduna com os 

interesses desse sujeito como membro de uma classe social que, na sociedade contemporânea, 

se vê expropriada do acesso aos patrimônios de sua generacidade.  

Tendo essas reflexões em mente, podemos compreender como essa ideia, em 

articulação com outros princípios teóricos discutidos nesta pesquisa expressam expectativas 

em relação ao que se pretende produzir como objetivo para processos formativos de 

professores de Matemática. Assim sendo, atribuem um significado determinado às relações 

entre planejamento, conteúdo e avaliação, tidos aqui como aspectos constituintes da atividade 

pedagógica do professor de Matemática. Entendemos nesse momento que, organizar esse 

sistema de relações nas práticas concretas de aprendizagem da docência em Matemática, 

como realizado nesta investigação, exigiu da pesquisadora a compreensão teórica das leis 
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gerais do desenvolvimento psíquico. Este, por sua vez, está alicerçado na díade universal-

abstrato, sendo capaz de analisar as circunstâncias particulares em que se processava o 

desenvolvimento dos professores em formação no movimento de ascensão do abstrato 

concreto. Esse entendimento teórico, a nosso ver, somente se concretizou porque a 

investigação como um todo era para nós uma Atividade. Portanto, fez-se mister a existência 

da necessidade de uma relação da pesquisadora com o meio em que a pesquisa estava 

inserida. Nesses termos, o desenvolvimento desta tese também seria a satisfação de alguma 

necessidade pessoal. Assim sendo, nós também tivemos o desenvolvimento de nossas  

funções psíquicas como decorrência de um processo de apropriação de saberes oriundos desta 

investigação. Desse modo, nossa própria atividade externa foi se transformando em atividade 

interna. Segundo nossa base teórica, a aprendizagem é atividade humana movida por um 

objetivo e concebe pontos de relevância: acontece em um meio social; através de uma 

atividade mediada nas relações entre sujeitos, sendo uma atividade entre o sujeito e o objeto 

de aprendizagem. Nosso movimento de aprendizagem como sujeito em Atividade no cerne de 

nossa própria investigação realizada no campo escolar ditou a máxima de que a atividade está 

vinculada diretamente à ideia de necessidade de se ter um motivo para aprender. Assim, é o 

motivo que impulsiona a ação do sujeito, de modo que ele seja responsável por sua 

aprendizagem. Éramos, em todos os momentos desta investigação, esse sujeito movido pelo 

seu desejo de saber o porquê de determinada atividade e aonde se pretendia chegar com ela. 

Por isso potencializa a internalização dos conceitos e, por consequência, o desenvolvimento 

da sua aprendizagem.  

 Esse caminho permitiu à pesquisadora abranger também os conteúdos matemáticos 

que seriam ensinados em cada conjunto de atividades de ensino desenvolvido com os alunos 

da escola-campo de estágio pelos professores em formação. Como atividade humana 

plasmada na forma de instrumentos da cultura, possibilitamos o contato ativo do aluno com 

ampla variedade de condições objetivas para que deles possam se apropriar. Ao planejar essa 

apropriação houve todo o tempo, a preocupação de que os sujeitos reproduzissem em suas 

ações os traços essenciais da atividade humana incorporada nesses objetos. Assim se 

promoveria a reestruturação das operações psíquicas. No entanto, tal feito somente se realiza 

na presença da mediação intencional do outro, representada nesta pesquisa pela pesquisadora. 

Em outras palavras, as objetivações para si só podem ser apropriadas mediante a intenção 

humana conscientemente dirigida a elas (TOASSA, 2005). As máximas possibilidades de 

humanização objetivamente existentes para o gênero humano envolvem, necessariamente, a 
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apropriação das objetivações genéricas para si. Conforme Duarte (1993), cabe à educação 

escolar o papel de mediadora  na formação do indivíduo, e cabe ao professor a função de 

encarná-la materialmente. Tendo como horizonte o desenvolvimento omnilateral dos 

indivíduos, o autor defende que a especificidade da educação escolar reside justamente em 

promover a apropriação das objetivações genéricas para si, possibilitando ao indivíduo uma 

relação consciente com sua própria realidade. 

Todas as questões discutidas ao longo desta pesquisa e que agora se encontram em sua 

derradeira síntese, no que tange à outra organização de processos formativos de professores 

de Matemática, põem em evidência a complexidade da tarefa que se apresenta ao sujeito 

responsável pela atividade pedagógica: o professor. Essa constatação nos leva a pensar nos 

problemas referentes á sua formação. Pudemos perceber, ao longo de nossa investigação, que 

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 relação sujeito-conteúdo que ocorre sob 

condições objetivas planejadas e devem ser mediadas pela avaliação.  

Desta forma, para que o professor possa lançar as bases do pensamento teórico no 

aluno, é preciso, como destacamos, que ele mesmo tenha tido acesso a isto. Para que ele possa 

promover o progressivo contato do sujeito com as objetivações genéricas para-si, é necessário 

que esse contato lhe tenha sido possibilitado em seu próprio processo de formação, exigindo-

lhe sólida formação teórica. Isto  se dá porque as relações que precisam ser manejadas pelo 

docente encerram alto grau de complexidade, o que torna o conhecimento empírico 

insuficiente para orientar a atividade pedagógica do professor de Matemática. A natureza do 

conhecimento que pode efetivamente instrumentalizar o professor no manejo dessas relações 

é essencialmente teórica. Só o conhecimento teórico permite enxergar além da aparência de 

seu próprio fazer, captando a essencialidade dessa atividade.  

Os princípios formativos para o professor de Matemática aqui formulados não devem 

ser entendidos como enunciados definitivos, mas como tentativa de se depreender dos 

princípios teóricos aqui defendidos na análise de uma atividade singular-particular. E, à luz 

desse referencial teórico, elaborar proposições que possam nortear a organização da 

aprendizagem da docência em Matemática e do ensino de Matemática em situações 

particulares-concretas. Tais princípios têm caráter abstrato. Em razão disso, não constituem 

receituários que possam ser aplicados em quaisquer contextos formativos-educativos 
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dispensando a análise das especificidades das condições singulares-particulares enfrentadas 

pelo professor formador. A adoção de tais princípios como orientadores da atividade 

pedagógica implica, assim, a ascensão do abstrato ao concreto. No que tange à estrutura de 

organização do processo formativo para professores de Matemática aqui adotado, acreditamos 

que pode constituir uma ferramenta em processos de intervenção que objetivem o 

desenvolvimento de práticas de ensino e aprendizagem concretas. Esta pode ser uma 

possibilidade para os sujeitos na tomada de consciência sobre sua atividade e as relações 

objetivas em relação às quais ele se organiza. 

Entendemos que, ao evidenciar as relações objetivas confrontadas pelos professores 

em formação, das quais derivam as demandas concretas que se apresentam no cotidiano do 

desenvolvimento da atividade pedagógica, a proposta aqui defendida pode orientar ou mediar 

processos de formação inicial de professores de Matemática. A prova de tal afirmação está no 

fato de que o houve alterações do PPC (Plano Político do Curso) da licenciatura de 

Matemática que abrigou nossa pesquisa para que o Estágio Supervisionado passasse a ser 

desenvolvidos de acordo com a proposta teórico-metodológica defendida em nossa pesquisa. 

A aceitação de tais mudanças (as mesmas foram acolhidas pelo Núcleo Docente  Estruturante 

– NDE - do curso de Matemática e pela  Coordenação Adjunta de Estágio do Campus sede da 

pesquisa) são entendidas como resultado do movimento de análise teórico-prática da proposta 

feita por nós para constituição dos aspectos da atividade pedagógica do professor de 

Matemática, tendo a mesma possibilitado uma articulação entre os postulados teóricos sobre o 

desenvolvimento e educação do aluno da educação básica e o âmbito do que-fazer na 

realidade educativa. Isto corroborou a ideia de que nossa opção teórica permite discutir e 

analisar em que medida e de que forma o professor de Matemática em formação inicial pode 

se apropriar das relações existentes entre os aspectos que constituem sua atividade 

pedagógica. Uma validação dessa proposta formativa implicaria justamente sua utilização em 

processos formativos que tivessem como objetivo a mudança deles. Entendemos que a 

verdade acerca de uma ideia se confirma na medida em que ela é capaz de produzir uma 

transformação prática na realidade social, pois “a prática é a mais alta instância de verificação 

de um conceito” (ILYENKOV, 2008, p,129).  

Diante dessa realidade e ao final de nossa pesquisa questionamo-nos:  quais são os 

limites postos pelas circunstâncias concretas para a mudança dos processos formativo-

educativos no que concerne à aprendizagem da docência em Matemática e ao ensino de 

conteúdos matemáticos na educação básica?  Não temos respostas, contudo, é importante 
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lembrar que a análise de um objeto (a atividade pedagógica do professor de Matemática) 

sempre parte do real. E este está em constante movimento-transformação. Assim sendo, as 

respostas ao questionamento feito não podem ser tomadas da realidade de forma mecanizada, 

com predefinições. Esta deve ser estudada, pois, nada está definido aprioristicamente.  É 

justamente a partir da apreensão das contradições inerentes da realidade social que se dá a 

aproximação intelectual contínua da realidade com os postulados teórico-práticos para a 

efetivação de um processo formativo para professores de Matemática. Acreditamos, pois, que 

se possa combater a facticidade fenomênica, superficial-imediata e reificada da compreensão 

das relações sociais que perfazem o  processo humano. 
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