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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar o processo de significação atribuído à história da 

matemática (HM) no ensino, que pode emergir durante a atividade de formação inicial de 

futuros professores, matriculados na disciplina história da matemática, do curso de 

licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Goiás, Campus Central Anápolis – 

Ciências Exatas e Tecnológicas. Durante o movimento da atividade de formação inicial, os 

significados conceituais são expostos a fim de que sejam apropriados pelos sujeitos da 

pesquisa. Essa apropriação, por sua vez, ocorre por meio da relação que estes sujeitos 

estabelecem entre si e com as ações organizadas na atividade. Dessa forma, parte-se do 

princípio de que há uma relação entre as ações organizadas durante a atividade de formação e 

o processo de significação da história da matemática no ensino, fazendo emergir um 

movimento em que os estudantes possam rever seus motivos em relação a sua formação e, 

assim, atribuir novos sentidos aos elementos constitutivos desta. Desse modo, a tese 

defendida é a de que existe um potencial na história da matemática que contribui para a 

formação do professor no que tange à compreensão dos conceitos matemáticos na perspectiva 

do seu desenvolvimento lógico-histórico. O objeto de investigação, portanto, é o processo de 

significação que os estudantes atribuem à história da matemática no ensino. Nessa 

prerrogativa, procuramos, no decorrer deste trabalho, apresentar os aspectos históricos, tanto 

da formação do professor e da história da matemática enquanto disciplina, quanto da 

especificidade do objeto no seu processo de constituição, o que pôde ser apreendido pelo 

experimento didático formativo. Tendo em vista que o método é o fio condutor de toda 

pesquisa e que é a partir dele que se define a análise que evidenciará as relações internas de 

cada elemento em si, esta investigação foi conduzida pelo Materialismo Histórico Dialético 

(MHD) como método de pesquisa. Com o propósito de responder à pergunta de investigação, 

as análises tiveram fundamentação nos princípios da teoria histórico-cultural, da teoria da 

atividade e do ensino desenvolvimental. Os resultados ressaltam o modo como uma atividade 

de formação inicial pode ser estruturada, a fim de que os estudantes atribuam sentido ao 

trabalho docente como objeto de sua formação; evidenciam, também, como os estudantes se 

mobilizaram e, no desenvolvimento de suas tarefas, agiram guiados pelos fundamentos 

teóricos da atividade orientadora de formação, tendo como elemento essencial o 

conhecimento teórico matemático. Nesse processo, foi possível apreender um movimento de 

significação dos estudantes em relação à HM no ensino. A partir do momento em que eles 

desenvolvem um trabalho compartilhado e entram em atividade de estudo, eles começam a se 

apropriar dos nexos conceituais da HM e dos conceitos matemáticos. Dessa forma, eles 

atribuem um novo sentido para este componente curricular, de modo que esse sentido reflete 

também no sentido que eles atribuem a sua formação.  

Palavras-chave: Formação inicial de professor. História da matemática. Materialismo 

histórico dialético. Ensino e aprendizagem. Significação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The process of meaning assigned to the History of Math by Math undergraduate 

students 

 

This study aims to investigate the process of meaning assigned to the history of the Math 

teaching, which can emerge during the action of teacher training of future teachers, enrolled 

in the History of Math subject, in the undergraduate Math program at the University of Goiás, 

located in the city of Anápolis. During the initial teacher training, conceptual meanings are 

presented in order to be acquired by the participants of this research. This appropriation 

occurs through the relation stablished by the participants with the actions in the activities 

organized. Thus, the initial point is that there is a relation among the actions provided during 

the teacher training and the process of meaning regarding the history of Math teaching, 

resulting in a movement where the students can revise their reasons related to their education 

and they can also give new senses to the constitutive elements of the teacher training. Hence, 

the thesis defended here is that there is a potential in the history of Math that contributes to 

the teacher training regarding the understanding of Math concepts in a perspective of the 

logical-history development. The aim of this study is the process of meaning which the 

students give to the history of Math teaching. In this prerogative, we sought to present the 

historical aspects related to the teacher training and the history of Math as a subject and also 

the specificity of the object in its constitution process, apprehended by the didactic formative 

experiment. Being aware that the method is the conducting wire of every research and it is 

based on it that the analysis, which will highlight the evidences of the intra relations of the 

elements, will be defined, this inquiry was conducted by the Dialectical Historical 

Materialism as the research method. In order to answer the inquiry question, the analysis was 

reasoned on principles of the historical-cultural theory, activity theory and developmental 

teaching. The results highlight the way an activity in the initial teacher training can be 

structured, so that the students can give meaning to the teaching work as an object of their 

formation; they also give evidence of how the students mobilized themselves and, in the 

development of their tasks, they acted guided by the theoretical fundamentals of the oriented 

activity of formation, having as essential element the theoretical Math knowledge. In this 

process, it was possible to learn a movement of meaning of the students regarding the History 

of Math teaching. From the moment they developed a collaborative work and get in the study 

of activity, they start to acquire conceptual nexuses of the History of Math and Math concepts. 

Thus, they give new senses to this subject, in order that these meanings are reflected on the 

meanings they transfer to their formation.  

Keywords: Teaching training. History of Math. Dialectical historical materialism. Teaching-

learning. Meaning.  
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de iniciar as discussões a respeito da problemática que gira em torno do objeto 

desta pesquisa, faço, no primeiro momento, um relato do meu movimento acadêmico como 

docente do ensino superior e estudante de pós-graduação, o que me levou e me leva a refletir 

sobre a formação inicial dos acadêmicos dos cursos de licenciatura em Matemática. Atuo 

como docente na Universidade Estadual de Goiás (UEG), Câmpus Anápolis de Ciências 

Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo (CCET), desde 2003. Sempre ministrei as disciplinas 

pedagógicas, entre elas: Pesquisa em Educação Matemática, Metodologia do Ensino de 

Matemática e Estágio Supervisionado, Prática como Componente Curricular, Didática e 

História da Matemática. Em meio a essas experiências, também vivenciei a de ser 

coordenadora do curso de licenciatura em Matemática por três anos, a partir de 2013. 

Em 2009, ingressei no Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências e 

Matemática da Universidade Federal de Goiás (UFG), como aluna do curso de mestrado. Na 

ocasião, pesquisei a respeito da prática reflexiva no Estágio Supervisionado de 07 cursos de 

licenciatura em Matemática da UEG, que culminou na dissertação intitulada “O Estágio 

Supervisionado dos cursos de formação de professores da Universidade Estadual de Goiás: 

uma prática reflexiva?” Em 2012, atuei como coordenadora de área do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o que me possibilitou desenvolver um trabalho 

mais próximo da escola, contribuindo para minha atuação como docente, visto que já havia 

muito tempo que eu tinha perdido esse contato. Desenvolver atividades, neste espaço, me fez 

acompanhar mais de perto o cotidiano escolar com todas as suas nuances. Agora, aqui estou 

eu, experienciando a oportunidade de desenvolver uma tese, que não dá continuidade aos 

estudos realizados no mestrado, pois, neste interstício entre o mestrado e doutorado, as 

experiências vivenciadas na disciplina Didática e no PIBID me motivaram a estudar e 

pesquisar questões relativas ao ensino e à aprendizagem da Matemática. 

Em 2015, entrei no Programa de Pós-graduação em Educação da UFG, como aluna 

especial da disciplina “Docência universitária: epistemologias, implicações na qualidade, na 

profissionalização e no trabalho docente”.  Ao cursar esta disciplina, eu tive a oportunidade de 

conhecer um pouco mais a respeito do materialismo histórico dialético, ter noção sobre a 

teoria da complexidade, sobre os paradigmas pós-modernos de ciência e também a respeito 

dos problemas que permeiam o universo da docência universitária. Na ocasião, desenvolvi um 

estudo envolvendo a aula no ensino superior e, assim, fui me enveredando por esse universo 

tão significativo para o meu trabalho docente. 
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Com a participação em congressos, comecei e me interessar pela Teoria Histórico-

Cultural (THC), visto que vinha ao encontro do que eu acredito ser fundamental em um 

processo de formação docente e, assim, decidi desenvolver esta pesquisa, tendo como 

fundamento esta teoria. A fim de aprofundar meus conhecimentos a esse respeito, cursei uma 

disciplina intitulada “Tópicos em educação em ciências e matemática: formação de 

professores de ciências e matemática e a teoria histórico-cultural”, ministrada pelo professor 

Welington Lima Cedro, no PPGECM/UFG, meu programa de origem e outra denominada 

“Didática para o desenvolvimento do aluno”, ministrada pelos professores José Carlos 

Libâneo e Raquel A. M. M. Freitas, no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da 

PUC-Go. E, mais especificamente em relação à perspectiva lógico-histórica, cursei a 

disciplina “A organização do ensino na perspectiva lógico-histórica: pressupostos teóricos e 

metodológicos”, ministrada pela professora Maria do Carmo de Souza, da Universidade 

Federal de São Carlos. Nessas disciplinas, tive o primeiro contato com os pressupostos 

teóricos da THC, foi um desafio e tanto, mas aprendi muito e construí uma base para começar 

meus estudos a respeito dessa teoria. 

Ancorada nos estudos realizados e na experiência de trabalhar com a disciplina 

História da Matemática, pude compreender o papel desta na formação do licenciando e a 

oportunidade que ela propicia para o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes 

acerca dos conteúdos matemáticos, bem como tive a possibilidade de refletir sobre uma 

proposta pedagógico-didática para o ensino desses conteúdos. Assim, as reflexões propiciadas 

pelos estudos realizados me mobilizaram a aprofundar ainda mais meus conhecimentos a 

respeito da Teoria Histórico-Cultural e a investigar sobre o processo de significação dos 

alunos do curso de licenciatura em Matemática em relação à história da matemática. Nos 

parágrafos que se seguem, teço uma problematização a respeito do tema em questão. 

Segundo o modelo de ciência moderna que predominou no século XV, o homem é 

considerado senhor do mundo, podendo transformar a natureza e explorá-la (CAPRA, 1988 

apud SOUZA, 2014), o mundo é tido como uma máquina, a mente e a matéria são coisas 

distintas, o método científico se caracteriza pela descrição matemática da natureza e pelo 

reducionismo
1
. Este paradigma teve grande influência na área educacional, na qual há uma 

supervalorização das disciplinas da área de exatas, superespecialização dos saberes e cujo 

conhecimento é tratado por assuntos, de forma fragmentada, em que a ênfase se dá no aspecto 

formal do conteúdo e no pensamento empírico.  

                                                      
1
 Significa decompor uma questão em outras mais simples para entendê-la com mais facilidade. 
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Ainda hoje podemos perceber que a educação, e principalmente o ensino universitário, 

continua a reproduzir esse modelo, em que temos um padrão de comportamento pré-

estabelecido, que nos induz a não questionar, a não pensar, a apenas imitar, a não criar, a 

apenas reproduzir. Um sistema que reprime a dúvida e dá grande ênfase à memorização, 

desconsiderando o conhecimento em sua gênese. Sousa (2009) assevera que uma forma de 

romper com essa visão fragmentada do universo seria refletir sobre a essência
2
 dos conceitos, 

como modo de conhecer o mutável, o movimento, o incomensurável, encontrando 

mecanismos, no estudo dos fundamentos dos conteúdos, para romper com o pensamento fixo, 

da não mudança, da verdade incontestável.  

Ao analisar a universidade brasileira, Saviani (2009) afirma que prevalece o modelo 

napoleônico de formação em que, por indução do Estado, as universidades se unificam 

estruturalmente com os mesmos currículos formativos. E os currículos postos para os 

professores da escola secundária são aqueles centrados nos conteúdos culturais cognitivos, 

visto que a escola secundária foi definida como lugar da distinção de classe, cujo papel é 

garantir aos membros da elite o domínio daqueles conteúdos que os distinguem do povo-

massa. Em consequência, não deixa de estar presente, também, no ethos dos professores 

universitários brasileiros, certa depreciação do aspecto pedagógico. Então, concordando com 

o autor, compreendo que a raiz do dilema entre a valorização dos conteúdos específicos em 

detrimento dos pedagógicos está na dissociação entre dois aspectos indissociáveis da função 

docente: a forma e o conteúdo.  

Além disso, percebo nas instituições de ensino superior, inclusive naquela em que 

trabalho, uma supervalorização da pesquisa em detrimento do ensino, pois a maioria dos 

docentes universitários não dá importância ao ensino e considera que aprender é acumular 

conhecimento, manifestando uma visão de senso comum a respeito da docência. Assim, o 

ensino superior pouco contribui para a formação de novos hábitos e atitudes dos alunos, para 

a alteração das suas condições de modo a criar e propor uma formação científica, profissional 

e humana e o desenvolvimento de estruturas mentais de pensamento e de compreensão do 

mundo (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). A respeito desta discussão no ensino superior, 

Cunha (1997, p. 91) argumenta que: 

                                                      
2
 Nesta pesquisa, o termo essência será baseado em Davídov (1982). Segundo ele, a essência só pode ser 

revelada ao examinar seu processo de desenvolvimento, é “a conexão interna, que como manancial único e como 

base genética determina todas as demais peculiaridades particulares do todo. Se trata de conexões objetivas que 

em sua decomposição e manifestação asseguram a unidade de todos os aspectos do ser íntegro, ou seja, dotam o 

objeto de valor concreto. Neste sentido, a essência é a definição geral do objeto” (p. 346). Para Davídov (1988), 

expressar o objeto na forma de conceito, significa compreender sua essência. 
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Ensino superior de qualidade tem como pressuposto que a produção do 

conhecimento se faz também pelo ensino. [...] Se a pesquisa dá enorme 

contribuição à formação de novos parâmetros científicos, a produção do 

conhecimento pelo ensino, antes de produtos científicos, alcança a produção 

do pensamento, a capacidade cognitiva e estática do aprendiz. 

 

Nestes termos, o ensino ocupa um lugar fundamental no processo de formação 

universitária, no que diz respeito ao desenvolvimento psíquico do sujeito por meio da 

apropriação do conhecimento teórico. Assim, o estudante desenvolve sua consciência em um 

processo de humanização. 

Em meio a esse contexto, estão os jovens que adentram a universidade e que 

apresentam características condizentes com a sociedade atual. Por um lado, eles estão, cada 

vez mais, conectados, são autodidatas e autônomos: aprendem o que lhes interessa e nos 

momentos necessários, utilizam linguagens de aprendizagem não lineares, questionam as 

estruturas hierárquicas injustificadas (CAMPOS, 2014). Por outro lado, temos uma geração 

individualista e consumista. Nessa perspectiva, as pesquisas realizadas por Pimenta e 

Anastasiou (2002) revelam que a falta de criticidade, de motivação e de compromisso com a 

própria aprendizagem também são características desse grupo. São esses jovens que estão na 

universidade, uma garotada cada vez mais nova, que exige repensar a educação na atualidade 

e, consequentemente, o ensino universitário.  

Todavia, esses jovens chegam às universidades trazendo as características de um 

ensino escolar propedêutico, em que os conceitos matemáticos são vistos apenas pelo aspecto 

lógico-formal. “De modo geral, na maioria das salas de aula, o ponto de partida do 

conhecimento é a manipulação e a experimentação dos objetos e o ponto de chegada do 

conhecimento é o lógico-formal dos conceitos estudados” (SOUSA, 2004, p. 132). Nessa 

linha de raciocínio, os procedimentos de ensino apresentam-se respaldados numa lógica de 

justaposição, na medida em que os conceitos são apreendidos e assimilados de forma 

desconexa, estanque e aleatória. Assim, os alunos não conseguem compreender como tais 

conceitos se inter-relacionam e não conseguem ter uma visão do todo. 

Nessa mesma perspectiva, observo que, nos cursos de licenciatura em Matemática, 

geralmente, a preocupação é ensinar os aspectos lógicos e formais dos conceitos matemáticos. 

São proporcionados poucos momentos de reflexões, nos quais professores e estudantes 

possam pensar acerca das diversas concepções de mundo que interferem na maneira de 

conceber a matemática. Esses cursos se limitam a “descrever o pensamento empírico-

discursivo onde a racionalidade é um elemento inevitável presente nas formas mais 
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desenvolvidas do pensamento, dotando de consistência e certeza os conceitos” (SOUSA, 

2004, p. 144). 

Como professora de universidade estadual, há mais de 15 anos, tenho vivenciado esses 

problemas e me angustiado com a forma como os acadêmicos concebem e compreendem os 

conteúdos matemáticos e com a grande dificuldade que esses estudantes apresentam em 

relação a eles. Vindos de uma formação básica que opera entre duas vertentes, uma em que as 

ações educativas estão voltadas para as vivências socioculturais, para o cultivo da diversidade, 

deixando em segundo plano a formação cultural e científica do aluno; e outra que opera em 

uma linha de formação tradicional que prioriza os aspectos empíricos do conceito, eles 

chegam à universidade sem saber os conteúdos básicos de Matemática. 

Sempre, ao iniciar alguma disciplina, faço um diagnóstico para conhecer um pouco a 

respeito da turma. Nesses levantamentos, tenho observado que muitos estudantes buscam o 

curso de licenciatura em Matemática como um “trampolim” para fazer outros cursos; outros 

alunos manifestam interesse apenas pela certificação para fazerem concursos públicos etc. 

Esses fatos se configuram no alto índice de evasão que ocorre nos primeiros anos do curso. É 

a minoria que realmente tem interesse em exercer a docência. Isso demonstra que as 

motivações dos acadêmicos, ao ingressarem no curso, não coincidem com o exercício da 

profissão de professor.  

Essas questões por mim vivenciadas são também relatadas nas pesquisas de Marin 

(2003) e Dias e Souza (2017).  Em sua pesquisa, Marin (2003) buscou compreender os 

sentidos e significados atribuídos por professoras na escolha de sua profissão e constatou que 

os motivos apontados por elas são alheios ao objeto da atividade docente, visto que a 

indicaram: como meio para sobreviver e manter a família, como um meio de se 

profissionalizar, devido à existência do curso na cidade em que reside; fatores esses que 

revelam características alienantes do trabalho docente. 

Dias e Souza (2017) fazem referência a esses aspectos ao dizerem que a ação de 

prestar um vestibular para um curso de licenciatura não é engendrada por um motivo eficaz, já 

que o motivo da escolha não coincide com o propósito ao qual o curso se dirige. Elas 

destacam o primeiro ano do curso, em que o estudante passa por conflitos gerados pelas suas 

expectativas relacionadas ao curso e a realidade deste, gerando questionamento quanto à sua 

continuidade. Um dos elementos desse conflito pode ser caracterizado pela divergência de seu 

motivo inicial com o objetivo social ao qual se dirige sua formação. Outra questão destacada 

pelas autoras é a tendência na concentração dos esforços quase que exclusivamente nas 

disciplinas de conteúdos específicos, em detrimento das disciplinas de conteúdos 
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pedagógicos. Aspectos estes que podem ser compreendidos na historicidade da formação do 

professor, em que, desde a sua concepção, esta formação veio respaldada por esta dicotomia. 

Essas questões nos preocupam, pois, de acordo com Leontiev (2004), a relação entre a 

significação social e o sentido pessoal é o principal componente da estrutura interna da 

consciência. E, quando se fala em aprendizagem docente, entendemos esta como um processo 

de tomada de consciência do sujeito sobre sua atividade de ensino. Desse modo, podemos 

dizer que muitos alunos já iniciam a formação alienados, na medida em que os motivos que 

eles têm para realizar seus estudos não coincidem com as ações que a atividade docente exige, 

perdendo, assim, o seu real sentido. Basso (1998) faz alusão a esta questão ao dizer que as 

mudanças na prática pedagógica dependem, em grande parte, de uma formação adequada do 

professor e do entendimento claro do significado e do sentido do seu trabalho. 

Uma formação em que o aluno não vê sentido, não terá significado para ele e, assim, 

pouco contribuirá para seu processo de desenvolvimento, pois “o sujeito só se modifica, só 

aprende, se participa ativamente do processo educativo e para isso, deve querer aprender” 

(MORETTI; ASBAHR; RIGON, 2011, p. 482). Nessa direção, Smirnov et al. (1969) afirmam 

que, para aprender algo com êxito, é fundamental que se tenha interesse por aquilo que 

estuda, porquanto o que estuda terá um sentido para o estudante.  

Nessa perspectiva, “os sujeitos para realizarem uma atividade, precisam compreendê-

la como aquilo que vai satisfazer suas necessidades. É preciso que essa atividade tenha um 

sentido pessoal, pois de algum modo foi desencadeada por um motivo que o moveu ou que 

pode movê-lo” (MOURA, 2004, p. 259). Assim, compreendemos que são as necessidades dos 

sujeitos que geraram os motivos e os impulsionam para a realização de algo e, por 

conseguinte, as mudanças na prática docente só ocorrerão por meio da transformação do 

sentido que esta prática terá para o futuro professor. Nesse processo, dá-se a atribuição de 

sentido pessoal a elementos essenciais à aprendizagem da docência e, em particular, ao 

conceito matemático (MORETTI; RADFORD, 2015). Em se tratando dessa área de ensino, 

Cedro e Moura (2017) salientam que um aspecto importante na transformação dos motivos 

refere-se à essencialidade do conhecimento matemático.  

Panossian, Moretti e Souza (2017) também fazem referência a esse aspecto, dizendo 

que o professor, em sua atividade de ensino, deve desenvolver seu próprio pensamento teórico 

sobre a docência e, para isso, precisa apropriar-se dos conceitos matemáticos teoricamente 

(saberes específicos) e de modos de ação para a organização do ensino de tais conceitos 

(saberes pedagógicos). Isso porque, para pensar na organização didática do conteúdo, o 

professor precisa compreender o conceito que irá ensinar. 
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Assim, os professores “precisam ter acesso a meios que os levem ao entendimento de 

seu objeto de modo muito preciso, pois necessitam dar significado ao que ensinam para que 

seus educandos possam ver sentido naquilo que lhes dizem ser importante de aprenderem” 

(MOURA, 2004, p. 258). Para isso, não basta se apropriar dos conhecimentos novos, é 

preciso elaborar, por meio de reflexões, análises e sínteses dos conhecimentos já 

interiorizados, a produção de novos motivos que, na dialética entre significação e sentido 

pessoal, venham gerar motivos dotados de sentido. 

Mediante essa problemática, minha pretensão é evidenciar alguns elementos que 

propiciam a abordagem do conceito matemático a ser ensinado por meio de uma proposta que 

auxilie a conduzir à apropriação desse conceito pelo estudante. Nesse sentido, vejo na história 

da matemática, em uma perspectiva lógico-histórica, essa possibilidade, pois:  

 

O estudo da história da matemática permite tanto o conhecimento das 

práticas sociais relacionadas à produção histórica e cultural dos conceitos, 

quanto permite ao educador compreender os limites e as mudanças 

qualitativas dessas práticas que podem indicar um pensar teórico sobre a 

prática sem o qual não haveria a produção do conceito (MORETTI; 

RADFORD, 2015, p. 8).  

  
De acordo com essa premissa, o futuro professor tem a oportunidade de compreender 

o movimento do seu pensamento ao relacionar teoria e prática, compreendendo o 

desenvolvimento do conhecimento a partir das práticas sociais. Assim, é possível dar 

significado social aos conceitos para que os acadêmicos se apropriem do conhecimento, de 

forma que eles atribuam sentido pessoal a esse conhecimento, superando a condição de 

alienação frente à sua formação.  

Considerando que esse movimento não nasce espontaneamente, compreendo que, na 

formação inicial, o futuro professor poderá ter a oportunidade de conhecer a história dos 

conceitos que norteiam os conteúdos que irá ensinar. Dessa forma, argumento a favor da 

história, não como fonte de motivação ou como relato de biografias ou conteúdos 

matemáticos dispostos linearmente, mas de uma história que auxilie o professor a 

compreender os conceitos matemáticos como produções humanas, advindos de respostas às 

necessidades de um povo, em determinado tempo e lugar e, assim, pensar esses conceitos para 

elaboração de propostas pedagógico-didáticas.  

Ao articular ensino de matemática e história da matemática, precisamos nos preocupar 

não só com o desenvolvimento de conhecimentos e práticas pedagógicas que contribuíram 

para uma formação crítica do professor, mas também para o conhecimento dos conteúdos 
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próprios da Matemática (SAITO; DIAS, 2013). A esse respeito, a pesquisa de Cedro (2008) 

revela que a aprendizagem da docência pode ser significativa quando os acadêmicos se 

inserem em um movimento de aprofundamento conceitual, que lhes permite desenvolver a sua 

práxis. Concordando com essas ideias, optei por pensar uma proposta coerente com a 

perspectiva lógico-histórica da organização do ensino dos conceitos matemáticos, visto que o 

lógico possui aspectos essenciais que orientam a investigação histórica. Entretanto, a 

investigação histórica pode resgatar aspectos não destacados no ensino, aspectos estes que 

deveriam ser essenciais para a compreensão do conceito na sua versão lógica 

(GIARDINETTO, 2017). Assim, entendemos o lógico-histórico no sentido de que: 

 

O lógico reflete não só a história do próprio objeto, como também a história 

de seu conhecimento. Daí a unidade entre o lógico e o histórico ser premissa 

necessária para a compreensão do processo de movimento do pensamento, 

da criação da teoria científica. À base do conhecimento da dialética do 

histórico e do lógico resolve-se o problema da relação entre o pensamento 

individual e o social; em seu desenvolvimento intelectual individual o 

homem repete em forma resumida toda a história do pensamento humano 

(KOPNIN, 1978, p. 186).  

 

Mediante essas questões e considerando que a educação não seja entendida como mera 

aquisição de conteúdos ou habilidades específicas, mas como uma via para o desenvolvimento 

psíquico e, principalmente, humano, acredito que o ensino na educação superior deva ser 

repensado, especialmente na licenciatura, cujo foco é a formação de pessoas que se tornarão 

professores. E que o ensino seja condizente com uma proposta educativa que compreenda 

esse jovem da atualidade, futuro professor, e o envolva com seu processo de formação, ao 

mesmo tempo em que lhe propicie uma educação humanizadora, que o leve a se apropriar da 

cultura, a fim de que ele possa pensar criticamente, questionar e transformar o meio em que 

vive. Neste entendimento, a formação inicial de professores deve assumir modos de 

organização pensados a partir da estrutura da atividade, que se materializam por meio de 

situações geradoras de motivos, impulsionando os sujeitos a agir coletivamente a fim de que 

eles possam atribuir um sentido a atividade docente, coerente com sua significação social. 

Assim, entendo que o processo de significação da atividade docente pode emergir na 

atividade de formação inicial e, durante esse movimento, os significados conceituais, tidos 

como seus referenciais, devem ser apropriados pelo futuro professor. Essa apropriação se dá 

por meio da relação que ele estabelece com as ações organizadas no decorrer da atividade de 

formação. Desta forma, parto do princípio de que há uma relação entre a organização do 

ensino (atividade de formação) na disciplina história da matemática e o processo de 
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significação dos estudantes em relação a este componente no ensino. Então, podemos nos 

perguntar: qual o significado que os estudantes atribuem à história da matemática em uma 

atividade de formação com foco no movimento lógico-histórico dos conceitos matemáticos?  

A fim de responder essa pergunta que é orientadora desta investigação, compreendo 

que o processo de significação dos estudantes está relacionado com o significado social 

atribuído à história da matemática e suas ações na atividade de formação. Por sua vez, estas 

ações dependem do motivo que os leva a fazer a disciplina e do sentido atribuído por eles a 

cada ação da atividade de formação que julguem relevante para satisfazer suas necessidades. 

Desse modo, a partir das necessidades explicitadas pelos professores, é possível identificar as 

ações empreendidas em busca de respostas a tais necessidades. Conforme Leontiev (2004), é 

apenas no objeto da atividade que a necessidade encontra sua determinação; uma vez que isto 

acontece, o objeto torna-se motivo da atividade. 

Nesse entendimento, o objeto desta investigação é o processo de significação que os 

estudantes de licenciatura atribuem à história da matemática em atividades de formação, tendo 

em vista suas ações nessas atividades. Assim, esta pesquisa tem como objetivo principal: 

investigar o processo de significação atribuído à história da matemática no ensino, 

evidenciado pelas ações dos estudantes de licenciatura em matemática, na atividade de 

formação. E a tese que defendo é que existe um potencial na História da Matemática que 

contribui para a formação do professor no que tange à compreensão dos conceitos 

matemáticos na perspectiva do seu desenvolvimento lógico-histórico. 

A finalidade social desta pesquisa reside na contribuição que ela trará para os cursos 

de licenciatura em Matemática ao demonstrar a importância da disciplina História da 

Matemática na formação do professor, evidenciando como esta pode ser trabalhada para que o 

futuro professor desenvolva o pensamento teórico por meio do estudo lógico-histórico dos 

conceitos que são objeto de sua prática docente.  Sua relevância para compor o conhecimento 

historicamente produzido na área de formação de professores de Matemática se justifica pelo 

fato de que, no levantamento bibliográfico por mim realizado na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações e banco de teses da Capes, não encontrei estudo direcionado para o 

desenvolvimento de um experimento didático formativo em curso de licenciatura em 

Matemática, fundamentado na Teoria Histórico-Cultural (THC), envolvendo a disciplina 

História da Matemática. Os estudos encontrados, que remetem à formação inicial do professor 

de matemática, utilizando a THC, foram realizados nos estágios supervisionados, em 

atividades desenvolvidas nos clubes de Matemática ou em outros espaços que não são a sala 

de aula. Nenhum destes trabalhos elabora e desenvolve um experimento didático formativo 
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realizado pelo pesquisador em colaboração com o professor formador. Esse é, a meu ver, o 

aspecto inédito desta pesquisa, que espero que possa contribuir para a produção de novos 

conhecimentos na área do ensino de Matemática e da formação de professores. 

Considerando que a categoria atividade humana, vinculada ao conceito marxiano de 

trabalho é central na fundamentação da Psicologia Histórico-Cultural e que na Teoria 

Histórico-Cultural o conceito de Atividade se constitui como a base da consciência e do 

desenvolvimento do psiquismo, as principais referências desta tese são as obras de Vigotski
3
, 

no que diz respeito à formação do pensamento e aos processos de análise, as obras de 

Davídov
4
, quanto ao ensino desenvolvimental, e de Leontiev, no que se refere à teoria da 

atividade. Além desses autores, utilizo o conceito de Atividade Orientadora de Ensino, de 

Moura e os fundamentos do processo lógico-histórico de Kopnin. 

Tendo como referência o objetivo e a pergunta de pesquisa, iniciaram-se as 

investigações teóricas e bibliográficas da tese, bem como a investigação empírica. Sendo 

assim, os capítulos que organizam esta pesquisa se estruturam a partir de elementos que me 

ajudam a compreender os processos de significação humana, objeto deste estudo. Nos três 

primeiros capítulos, apresento as sínteses teóricas produzidas a partir do estudo dos 

referenciais que fundamentam este trabalho e os dois últimos capítulos discorrem a respeito 

do processo de apreensão do fenômeno estudado. 

Inicio o primeiro capítulo com a discussão dos fundamentos teóricos desta pesquisa, 

os quais tratam da relação entre sentido e significado no processo de apropriação e na 

estrutura da atividade, bem como as características da atividade pedagógica. Com o propósito 

de abordar o fenômeno aqui estudado para além de sua aparência imediata, buscamos, nos 

dois capítulos seguintes, retratar a história do conhecimento já produzido relativo aos eixos 

que permeiam o nosso objeto de estudo (formação inicial do professor e história da 

matemática), na dimensão lógico-histórica. O segundo capítulo aborda o movimento histórico 

da formação de professores e a formação de professores de matemática.  

E, no terceiro capítulo, abordamos o movimento histórico da história da matemática 

enquanto disciplina, retratando como ela vem sendo tratada nos currículos de formação de 

professores de matemática, bem como, o processo histórico do ensino da história da 

matemática e sua inserção nas propostas curriculares brasileiras para educação básica. 

Procuramos, também, expor, neste capítulo, uma discussão a respeito do uso da história da 

                                                      
3
 Devido às diversas nomenclaturas para o nome de Lev Semenovich Vigotski, neste trabalho optou-se pelo uso 

da grafia VIGOTSKI; no entanto, a grafia utilizada em cada edição será preservada nas referências. 
4
 Devido às diversas nomenclaturas para o nome de Davydov, Vasili Vasilievich, neste trabalho, optou-se pelo 

uso da grafia DAVÍDOV, no entanto, a grafia utilizada em cada edição será preservada nas referências. 
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matemática no ensino, do ponto de vista de professores da educação básica e dos 

pesquisadores da área e apresentar como um contraponto às propostas motivacionais de 

ensino da HM, o enfoque lógico-histórico dos conceitos matemáticos. No quarto capítulo, 

apresento o método de investigação desta pesquisa em que são retratadas as particularidades 

do contexto deste estudo, no que diz respeito à caracterização do campo e sujeitos da pesquisa 

e as características do experimento didático formativo. A análise dos dados e os princípios 

orientadores do processo analítico são evidenciados no quinto capítulo e as considerações 

finais estão desenvolvidas no sexto capítulo.  
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CAPÍTULO I 

 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA: TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

E SUAS INTERFACES COM A CONSCIÊNCIA-ATIVIDADE-SIGNIFICADO-

SENTIDO 

 

Neste capítulo, pretendo apresentar os fundamentos teóricos que orientam esta 

pesquisa, que se respaldam na Teoria Histórico-Cultural. Inicio com uma explanação do 

desenvolvimento desta teoria por seus precursores no mundo e no Brasil. Considerando que a 

categoria atividade humana, vinculada ao conceito marxiano de trabalho, é central na 

fundamentação da Psicologia Histórico-Cultural e que, na Teoria Histórico-Cultural, o 

conceito de atividade constitui a base da consciência e do desenvolvimento do psiquismo, o 

capítulo segue com a discussão a respeito da atividade humana e do processo de humanização. 

Tendo em vista que o objeto desta pesquisa diz respeito ao processo de significação 

que os estudantes de licenciatura atribuem à história da matemática em atividades de ensino, o 

capítulo faz uma abordagem a respeito do processo de formação da consciência humana e da 

relação sentido e significado no processo de apropriação das significações sociais. Essa 

discussão, sobre a formação da consciência humana, torna-se necessária na medida em que 

não é possível compreender a atividade humana sem sua relação com a consciência 

(MORETTI; ASBAHR; RIGON, 2011).  

Por se tratar de uma pesquisa relacionada à formação inicial do professor e 

considerando que este processo está associado ao significado social da atividade pedagógica, 

que orienta sua base teórico-metodológica, destacamos também, neste capítulo, os conceitos 

de atividade e atividade pedagógica. Essa abordagem leva em consideração a relação dialética 

entre atividade de ensino e atividade de estudo.  

 

1.1 O DESENVOLVIMENTO DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E SEUS 

PRECURSORES 

 

A proposta central da Teoria Histórico-Cultural é estudar a formação da subjetividade 

do homem a partir de seu mundo objetivo, ou seja, estudar a formação da consciência humana 

em sua relação com a atividade. Essa teoria tem como precursor o psicólogo russo Lev S. 

Vigotski (1896-1934), que iniciou suas pesquisas com outros pesquisadores, em 1920, quando 

foi criada a Escola de Vigotski, em que foi formada a primeira geração que construiu as bases 

teóricas da psicologia histórico-cultural. 
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Para o estudo da consciência, Vigotski se fundamentou no Materialismo Histórico 

Dialético, mais precisamente nas ideias de Marx e Engels, concluindo que as origens das 

formas superiores de comportamento consciente deveriam ser buscadas nas condições sociais 

de vida, historicamente formadas. Nessa abordagem, os fenômenos psicológicos são 

considerados em processo de mudança, ou seja, tratados historicamente. Seguindo essa 

premissa, Vigotski considera que a cultura é o resultado das produções humanas: técnicas, 

artísticas, científicas, instituições e práticas sociais. Nesse sentido, a mediação pela cultura é o 

que define o funcionamento psicológico humano; assim, ele usa o termo “desenvolvimento 

cultural” para descrever o desenvolvimento psicológico.  

Na União Soviética, as bases da teoria psicológica da atividade foram elaboradas por 

Boris G. Ananev, Lev S. Vigotski, Aleksandr V. Zaporozhets, Eduard V. Ilenkov, Aleksei N. 

Leontiev, Aleksandr R. Luria, Sergei L. Rubenshtein e vários outros pesquisadores. 

Entretanto, o estudo da Teoria Histórico-Cultural da Atividade, que é considerada como uma 

continuidade da escola histórico-cultural de Vigotski, foi desenvolvido inicialmente por 

Leontiev, Rubinstein e Luria, sendo Leontiev o seu criador. Ele compreendia a atividade 

objetal como um processo cujas contradições internas e transformação gera a psique, 

constituindo um momento substantivo do seu desenvolvimento (DAVÍDOV, 1986). 

Fundamentado nas bases teóricas de Vigotski e Leontiev, Davídov criou a teoria do 

ensino desenvolvimental. O autor destaca a peculiaridade da atividade da aprendizagem, entre 

outros tipos de atividade, cujo objetivo é o domínio do conhecimento teórico, obtido pela 

aprendizagem, oriundo das diversas áreas do conhecimento. Em seus estudos
5
, Davídov 

(1999b) relata o desenvolvimento da Teoria da Atividade na Rússia nos últimos 20 anos. Ele 

destaca a importância das pesquisas de Y. Engestrõm e aponta o trabalho de Elkonin como 

um dos pioneiros no estudo específico da atividade de aprendizagem, explicitando seu 

entendimento da teoria histórico-cultural da atividade. A expansão da Teoria da atividade para 

o norte da Europa, Estados Unidos e América Latina se deu a partir de 1960. No norte da 

Europa, são conhecidos os nomes de Yrjo Engestrõm, Seth Chaiklin, Mariane Hedegaard, 

Jean Lave, entre outros (LIBÂNEO, 2004).  

Segundo Engestrõm, no processo de evolução da Teoria da Atividade, podem ser 

estabelecidas três gerações. A primeira geração está concentrada nos trabalhos de Vigotski em 

parceria com Luria e Leontiev, quando se formula as bases teóricas da psicologia histórico-

                                                      
5
 A new approach to the interpretation of activi structure and content. In: CHAIKLIN, Seth; HEDEGAARD, 

Mariane, JENSEN, Uffe Jull (Org.). Actyvity theory and social practice: cultural-historical approaches. 

Aarthus (Dinamarca): Aarthus University Press, p. 39-50. 
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cultural. Suas investigações objetivavam explicar a origem e o desenvolvimento do psiquismo 

humano como processos que são mediados social, histórico e culturalmente. A partir desses 

estudos, Leontiev e sua equipe desenvolvem a teoria da atividade e outros pesquisadores se 

enveredam para estes estudos e voltam seus trabalhos para temas mais específicos, formando, 

assim, a segunda geração com Leontiev, Luria e seus colaboradores. Entre eles, se destacam 

os trabalhos de Galperin, que são voltados para psicologia infantil, de Elkonin, que se 

concentra na psicologia do desenvolvimento, de Levina, direcionados para psicologia da 

educação, entre outros. A terceira geração envolve os pesquisadores da década 1960-70, que 

ampliam a Teoria Histórico-Cultural para os Estados Unidos e para a América Latina. 

Direcionada por Engestrõm, esta geração parte do modelo triangular de Vigotski, expandindo-

o para um modelo do sistema da atividade coletiva (LIBÂNEO, 2004, 2007). 

No Brasil, os estudos relacionados à Teoria Histórico-Cultural chegaram lentamente, a 

partir da segunda metade da década de 1970. Na década de 1980, se iniciou a formação de 

grupos de estudos sobre as obras de Vigotski na PUC/SP e na Unicamp. Na década de 1990, 

foi criado, na PUC/SP, um grupo de pesquisa em psicologia social, e formou-se também o 

grupo de estudos na área de educação, coordenado pela professora Maria Laura P. Franco. Na 

Unicamp, tem-se o grupo de pesquisa Pensamento e Linguagem (GPPL), que desenvolve 

estudos e discussões sobre as principais tendências em psicologia e suas repercussões na 

educação, desde 1987. O trabalho do GPPL fundamenta-se nos pressupostos teóricos da 

perspectiva histórico-cultural em psicologia, tendo como um dos principais autores de 

referência L.S. Vigotski. Em relação à Teoria Histórico-Cultural da Atividade, convém 

destacar os trabalhos de Manoel Oriosvaldo de Moura (USP) e o grupo de pesquisas 

GEPAPe
6
.  É importante lembrar, ainda, o estudo pioneiro de Nereide Saviani (1994), 

fundamentado em Davídov, que resultou no livro Saber escolar, currículo e didática 

(LIBÂNEO, 2007). 

 

1.2 A ATIVIDADE HUMANA E O PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO  

 

Segundo os pressupostos marxistas, é pelo trabalho que a cultura se desenvolve e que 

nos tornamos humanos. Concordando com tal afirmação, Leontiev (1978, p. 267) assevera 

                                                      
6
 Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica, da faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (USP), que tem por objetivo principal realizar estudos e pesquisas acerca da atividade pedagógica, 

segundo os princípios teórico-metodológicos da abordagem histórico-cultural, focalizando os elementos 

constitutivos dos processos de ensino e de aprendizagem na formação inicial e contínua de professores e 

pesquisadores.  
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que não nascemos humanos, mas “no decurso da vida, por um processo de apropriação da 

cultura criada pelas gerações precedentes” nos tornamos humanos. Como resultado desse 

processo, o homem singular (indivíduo) humaniza-se, isto é, torna-se parte do gênero humano 

(universalidade) ao produzir-se a si mesmo por meio do trabalho. Assim, compreendemos que 

“o trabalho é aquilo que fundamentalmente humaniza e possibilita o desenvolvimento da 

cultura” (MORETTI; ASBAHR; RIGON, 2011, p. 478). Esse é um dos pressupostos 

fundamentais da teoria histórico-cultural. 

Marx e Engels (1998) caracterizam o trabalho como uma atividade exclusivamente 

dos homens para produzirem seus meios de vida, num processo de sua ação sobre a natureza. 

Nessa relação, o homem modifica a natureza, também se modifica e desenvolve suas 

faculdades (MARX, 1985). Nessa dinâmica, o homem não se relaciona somente com a 

natureza, mas com outros homens, a fim de trocarem entre si suas atividades e produzir aquilo 

que é necessário para sua sobrevivência. Assim sendo, o trabalho é caracterizado por dois 

elementos interdependentes: o uso e o fabrico de instrumentos e a atividade comum coletiva 

(LEONTIEV, 2004). 

O trabalho humano se diferencia do trabalho animal pelo seu caráter psicológico, sua 

organização coletiva e sua relação com os instrumentos. A esse respeito, vale lembrar a 

comparação feita por Marx (1985, p. 202) entre as operações das abelhas na construção dos 

favos da sua colmeia e o trabalho do arquiteto: “o pior arquiteto se distingue da melhor abelha 

por ele projetar a construção em sua mente, em plano de trabalho, antes de torná-la realidade”. 

O homem tem essa capacidade de pensar e analisar, ao passo que as atitudes do animal são 

biológicas e instintivas, pois ocorrem em resposta às necessidades de alimentação e devido a 

sua adaptação ao meio. Duarte (2004) explica esta diferença, dizendo que, pelo fato de o 

animal reagir a uma necessidade instintiva biológica entre este e a natureza, o objeto da sua 

atividade confunde-se com seu motivo biológico. Ao passo que, na atividade humana, essa 

relação imediata entre o motivo e o objeto da atividade deixa de existir, surgindo outra 

composição mais complexa de atividade e de estrutura psicológica.  

Isso significa dizer que o ser humano não reage mecanicamente aos estímulos que 

recebe do meio social, ao contrário, pela sua atividade, põe-se em contato com os objetos e 

fenômenos do mundo circundante, atua sobre eles e transforma-os, transformando a si mesmo 

(DAVÍDOV, 1999a). Assim, a atividade humana é uma atividade intencional e mediada que 

responde não só a uma necessidade biológica, mas a uma necessidade cultural, uma 

necessidade de caráter social, em que os seres humanos agem entre si, pelo processo de 

comunicação, para produzir os meios de satisfazer suas necessidades. Esses meios são os 
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instrumentos mediadores entre a ação do homem e a satisfação dessas necessidades, que são 

caracterizados não apenas como objetos, mas como objetos sociais, tendo em vista que são 

elaborados socialmente, no decurso do trabalho coletivo (LEONTIEV, 2004). Podemos dizer, 

então, que o instrumento é um objeto social produzido e usado pelo homem para realizar sua 

atividade produtiva.  

 

1.3 CONSCIÊNCIA HUMANA: RELAÇÃO SENTIDO E SIGNIFICADO NO PROCESSO 

DE APROPRIAÇÃO 

 

Vigotski (1993) diz que o pensamento e a linguagem são a chave para a compreensão 

da natureza da consciência humana, pois o traço distintivo fundamental da palavra é o reflexo 

generalizado da realidade; assim, o significado só pode ser estudado em composição com a 

palavra e a consciência.  Nessa mesma linha de pensamento, Leontiev (2004) afirma que, para 

que um fenômeno possa ser significado e venha refletir-se na linguagem, ele deve tornar-se, 

de fato, consciência. Para ele, a consciência da realidade circundante opera através da 

linguagem; assim, a consciência é inseparável da linguagem, como ele explica: 

 
O elo direto que existe entre a palavra e a linguagem, de um lado, e a 

atividade de trabalho dos homens, do outro, é a condição primordial sob a 

influência da qual eles se desenvolveram enquanto portadores do reflexo 

consciente e “objetivado” da realidade. Significando no processo de 

trabalho, um objeto, a palavra distingue-o e generaliza-o para a consciência 

individual, precisamente na sua relação objetiva e social, isto é, como objeto 

social (LEONTIEV, 2004, p. 93).  

  

A consciência do significado de uma ação ocorre sob a forma de reflexo do seu objeto, 

enquanto fim consciente na atividade prática humana. Assim, pode-se dizer que a consciência 

só aparece na relação do homem com a natureza, mediatizada pelas suas relações de trabalho, 

por meio de instrumentos e da existência da linguagem, ou seja, “a consciência individual do 

homem só pode existir nas condições que existe consciência social. A consciência é o reflexo 

da realidade, refratada através do prisma das significações e dos conceitos linguísticos, 

elaborados socialmente” (LEONTIEV, 2004, p. 94). Nessa relação, podemos dizer que 

consciência e atividade formam uma unidade dialética, visto que as transformações pelas 

quais a consciência passa, ao longo do desenvolvimento da espécie humana, são governadas 

pela atividade empreendida pelo homem e, ao mesmo tempo, esta é regulada pela consciência. 

Dessa forma, a tomada de consciência pelo homem é como a realidade se apresenta a 

ele, é como ele distingue a realidade objetiva da sua representação subjetiva, isto é, ela é a 

transformação do reflexo psíquico inconsciente em reflexo consciente. A tomada de 
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consciência diz respeito à percepção do objeto e de suas abstrações, elaboradas 

historicamente, que denotam e atribuem sentido e significado a esse objeto. Assim, Leontiev 

(2004) conclui que a consciência do homem é a forma histórica concreta do seu psiquismo, a 

qual adquire particularidades diversas, segundo suas condições sociais de vida, e transforma-

se de acordo com o desenvolvimento das suas relações econômicas. 

Nessa perspectiva, Leontiev (2004, p. 100) considera que “o reflexo consciente é 

psicologicamente caracterizado pela presença de uma relação interna específica, a relação 

entre sentido subjetivo e significação”. Ele também pontua que os principais componentes da 

estrutura interna da consciência humana são as relações entre o significado e o sentido da ação 

e o conteúdo sensível. Asbahr (2005) explica essa relação dizendo que o homem se apropria 

das significações sociais expressas pela linguagem e confere-lhes um sentido próprio, um 

sentido pessoal, vinculado diretamente a sua vida concreta, às suas necessidades, motivos e 

sentimentos. Assim, para compreender o processo de apropriação humana das significações 

sociais, temos que compreender como acontece a relação sentido e significado na estrutura da 

atividade.  

As categorias sentido e significado foram alvo dos estudos tanto de Vigostski quanto 

de Leontiev. No entanto, o conceito de significado e de sentido, tratado por Vigotski, não 

contraria a perspectiva adotada por Leontiev, visto que, na perspectiva vigotskiana, o 

significado encerra-se na palavra e adquire uma abrangência social ao ser compreendido 

como o modo em que o conceito ou o conhecimento é apropriado coletivamente pela 

humanidade. Enquanto o sentido é como o indivíduo toma para si tal significado, dando-lhe o 

conteúdo de sua vivência pessoal, cultural e afetiva (AZEVEDO, 2013). A discussão desses 

conceitos é ampliada por Leontiev ao relacioná-los à estrutura da consciência e da atividade, 

na qual significação e sentido são produtos da relação objetivação/apropriação (LEONTIEV, 

1983). 

No esteio dessas prerrogativas, compartilhamos da compreensão de Gladcheff (2015), 

quando afirma que os termos “significação” e “significado” não se constituem como 

sinônimos. Segundo essa autora, “o termo significação representa um processo, um 

movimento, e o termo significado (social) representa o que já está, de certa forma, fixado, 

objetivado” (GLADCHEFF, 2015, p. 61). Nesse sentido, Leontiev (2004) conceitua 

significação como sendo: 

 
A forma ideal, espiritual da cristalização da experiência e das práticas sociais 

da humanidade. A sua esfera de representação de uma sociedade, a sua 

ciência, a sua língua existe enquanto sistemas de significações 
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correspondentes. A significação pertence, portanto, antes de mais, ao mundo 

dos fenômenos objetivamente históricos (LEONTIEV, 2004, p. 100). 

 

De acordo com esta ideia, a significação constitui o conteúdo da consciência social, 

que se refere à representação da realidade humana, elaborada, social, histórica e culturalmente 

compartilhada entre os seres humanos no seu processo de objetivação. Leontiev (2004) 

acrescenta, ainda, que a significação existe também como fato da consciência individual, pois 

estas significações, dadas como fenômenos da consciência social, estão disponibilizadas como 

objetos de apropriação dos indivíduos que, no decurso de suas vidas, vão assimilando as 

experiências das gerações anteriores em um processo de significação. “A significação é, 

portanto, a forma sob a qual um homem assimila a experiência humana generalizada e 

refletida” (LEONTIEV, 2004, p. 101). Assim, a significação encontra-se no fenômeno e é o 

modo de perceber as coisas que nos constitui. O significado, por sua vez, é geral, é social, é 

construído na relação do homem com a vida (GLADCHEFF, 2015). 

A significação refrata o percebido, que está posto socialmente, mas ela própria não é 

pensada, não é conscientizada, ou seja, ela é o reflexo da realidade independente da relação 

individual que o homem tem com esta realidade. O homem encontra um sistema de 

significações pronto, elaborado historicamente, e apropria-se dele. A forma, o grau, a 

intensidade de como irá se apropriar desta significação irá depender do sentido pessoal que 

esta significação tem para ele (LEONTIEV, 2004).  

Assim, ao ser apropriada, a significação passa a ter um sentido pessoal para o sujeito, 

passa a pertencer aos domínios de sua consciência individual. Então, podemos dizer que o 

processo de apropriação do conhecimento, elaborado historicamente, permite passar da 

consciência social para a individual, mediante sua atividade em determinado contexto 

histórico e social. Leontiev (1978) explica essa relação da seguinte maneira:  

 
[...] o sujeito ao nascer encontra um determinado sistema de significações, 

do qual pode ou não apropriar-se e com o qual pode ou não contribuir a 

partir das atividades que desenvolverá no decurso da vida. O conceito de 

sentido reside no modo como o sujeito se apropria ou não dessas 

significações, de como elas farão ou não parte das suas atividades, de sua 

consciência e personalidade, pois [...] o sentido é antes de mais nada uma 

relação que se cria na vida, na atividade do sujeito (LEONTIEV, 1978, p. 

97).  

 

De acordo com esta ideia, o homem encontra-se imerso em um sistema de 

representações sociais em que percebe e pensa esse mundo enquanto ser sócio-histórico. 

Então, ele se encontra, ao mesmo tempo, limitado pelas representações e conhecimentos de 

sua época e da sua sociedade, e como essa realidade se apresenta a ele de maneira particular, 
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na sua significação, o que ele pensa a respeito de algo, ou seja, o sentido que ele tem a esse 

respeito, pode não coincidir perfeitamente com a significação social.  

De um ponto de vista psicológico, Leontiev (2004) destaca que o sentido consciente é 

criado pela relação objetiva, entre aquilo que incita o sujeito a agir e aquilo para o qual sua 

ação se orienta como resultado imediato. Em outras palavras, o sentido estará sempre 

vinculado ao significado individual da generalização, materializada ou idealizada, da 

atividade vital humana. Dessa forma, o sentido estará vinculado ao motivo, pois o sentido é 

produzido na relação entre o motivo da atividade e o objeto para o qual se dirige a ação; 

assim, para que possamos encontrar o sentido, devemos descobrir seu motivo correspondente.  

Podemos exemplificar este fato da seguinte maneira: imaginemos um estudante da 

licenciatura que inicia sua formação e seu fim consciente é ter uma sólida formação para 

exercer a atividade docente. Para compreendermos qual o sentido que esta formação terá para 

esse sujeito, temos que analisar seu motivo correspondente. Se o motivo consiste em prepará-

lo para a futura profissão, seus estudos terão um sentido, que será diferente se ele se engajar 

nesta formação motivado, apenas, pelo desejo de aquisição de uma certificação. 

Para Leontiev (1978), a apropriação é a reprodução
7
, pelo indivíduo, das aptidões e 

funções humanas, historicamente formadas, na qual o homem atinge seu desenvolvimento, 

isto é, a encarnação das aquisições do desenvolvimento da espécie. Trata-se de um processo 

ativo, em que o indivíduo precisa realizar uma atividade que “reproduza os traços essenciais 

da atividade acumulada no objeto” (LEONTIEV, 1978, p. 268). Esse processo implica uma 

reorganização dos movimentos naturais instintivos do homem e a formação das faculdades 

motoras superiores. Assim, compreendemos que a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento, na THC, pode ser explicada da seguinte maneira: ao se apropriar de um 

objeto cultural, o homem apropria-se das operações motoras e intelectuais nele presentes, o 

que implica a formação ativa de novas aptidões, de funções psíquicas e motoras, 

correspondentes ao objeto.  

Para que ocorra essa apropriação do desenvolvimento histórico das aptidões humanas, 

é necessário entrar em contato com os fenômenos do mundo circundante de outros homens, 

pela transmissão de experiência social estabelecida pela comunicação por um processo de 

educação. Para Leontiev (2004, p. 291):  

 

                                                      
7
 A reprodução não deve ser interpretada como imitação, repetição, memorização.  Significa que a pessoa recria 

as práticas humanas historicamente desenvolvidas. 



37 

 

O movimento da história só é possível com a transmissão às novas gerações, 

das aquisições da cultura humana, isto é, com educação. Quanto mais 

progride a humanidade, mais rica é a prática sócio-histórica acumulada por 

ela, mais cresce o papel específico da educação e mais complexa é a sua 

tarefa. 

 
De acordo com essa perspectiva, compreendemos a educação como meio pelo qual os 

indivíduos humanizam-se, herdam a cultura da humanidade, em um processo de apropriação 

mediado pela atividade pedagógica.  

 

1.4 A ESTRUTURA DA ATIVIDADE 

 

Conforme a teoria de Leontiev (1978, 2004), o conceito de atividade está relacionado 

ao seu caráter objetal, que constitui o núcleo da teoria psicológica da atividade. Aqui, o objeto 

é entendido como aquilo para o qual o ato é dirigido, como algo com que o homem se 

relaciona. O que distingue uma atividade de outra atividade é o seu objeto, ou seja, o seu 

motivo real, é ele que irá conduzir a direção desta atividade. Por exemplo, o objeto da 

atividade de estudo é o estudo ou o ato de estudar, assim, o que irá conduzir as ações desta 

atividade será o motivo que lhe é correspondente e, consequentemente, estas ações serão 

indiretamente direcionadas para satisfazer este motivo e estarão relacionadas ao estudo.  

A fim de compreender como se constitui uma atividade, vejamos o exemplo de um 

estudante que lê um livro para fazer um concurso e recebe a notícia de que não irá precisar 

mais ler o livro para tal exame. Diante desse caso, temos duas situações: 

1.  O estudante automaticamente abandona a leitura. Neste caso, o motivo que o 

incitava a ler não era o conteúdo do livro, mas a necessidade de passar no exame. O fim da 

leitura (apropriação do conteúdo) não coincidia com o que levava o aluno a ler (passar no 

exame). A leitura, neste caso, não é uma atividade, mas uma ação, a atividade seria a 

preparação para o exame.  

2.  O estudante continua a leitura do livro. Neste caso, o motivo que leva a leitura do 

livro é o seu próprio conteúdo. A apropriação do conteúdo do livro satisfazia diretamente a 

uma necessidade particular do estudante, a necessidade de saber, compreender, de elucidar 

aquilo de que falava o livro. Então, a atividade é a leitura do livro. 

Embora nos dois casos o estudante esteja realizando a mesma ação (leitura do livro), 

cujo fim é a apreensão do conteúdo do livro, sua atividade é completamente distinta, com 

vistas ao seu motivo particular. Podemos perceber que no primeiro caso, em que o estudante 

deixa de ler o livro, a atividade é passar no exame e no segundo caso, a atividade seria a 
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leitura do livro para a compreensão do seu conteúdo. Leontiev (2004, p. 317) explica esta 

relação: 

 

Não levando o objeto da ação, por si próprio a agir, é necessário que a ação 

surja e realize, que o seu objeto apareça ao sujeito na sua relação com o 

motivo da atividade que entra esta ação. Esta ação é refletida pelo sujeito sob 

uma forma perfeitamente determinada: sob a forma de consciência do objeto 

da ação enquanto fim (No exemplo dado, o fim da leitura é apropriar-se do 

seu conteúdo e este fim imediato mantém uma relação determinada com o 

motivo da atividade que é triunfar no exame). 

 

Diante disso, podemos dizer que atividade humana se constitui em forma de ações ou 

grupos de ações que lhes são correspondentes e que estão em função de um objetivo. Por isso, 

Leontiev (1983) afirma que as ações mediante as quais se realiza uma atividade constituem 

seus componentes fundamentais. 

A fim de compreender como acontece o desenvolvimento do psiquismo humano nessa 

perspectiva, analisemos as formas que revestem a estrutura da atividade ao modificar-se, 

quando ela se realiza nas condições de trabalho coletivo. Vejamos uma situação de trabalho 

em uma instituição escolar em que o grupo de gestores, os professores, os pais e os alunos 

têm como objetivo a formação dos que estudam nesta instituição. Para isso, fazem-se 

necessárias diversas ações coletivas entre essas pessoas, em que cada uma cumpra com suas 

responsabilidades específicas. Por exemplo, o professor realiza ações de ensino, os alunos 

ações de estudo, os gestores ações de gestão, os pais ações de acompanhar os filhos em suas 

tarefas.  

Vejamos o caso da atividade do gestor que é estimulada pela necessidade de formação 

desses alunos, mas as suas ações têm como fim imediato a coordenação e a organização do 

ambiente escolar. Estas ações não acarretam por si mesmas a satisfação da necessidade de 

formação, ou seja, aquilo para que estão orientados os processos da atividade de gestão não 

coincide com o seu motivo; os dois são separados. Neste caso, é o conjunto de cada ação da 

gestão, dentro da atividade de formação, que dá sentido a esta atividade; uma ação isolada do 

restante do grupo não realiza a atividade, ou seja, “o que conecta a ação com o motivo dessa 

ação são as relações sociais existentes entre o indivíduo e o restante do grupo. Somente como 

parte desse conjunto é que a ação individual adquire um sentido racional” (DUARTE, 2004, 

p. 53). 

Neste caso, podemos dizer que a formação dos alunos é a atividade e as obrigações 

específicas da gestão são as ações. Uma ação é, portanto, para Leontiev (2004), um processo 

coletivo no qual não há uma relação direta entre o motivo e o conteúdo dessa ação. A ação só 
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existe como integrante de um todo maior que é a atividade. Esta relação indivíduo – grupo, 

submetida a relações naturais entre as coisas, com um objetivo comum a todos é que 

desenvolve a consciência humana. Segundo Leontiev, “A decomposição de uma ação supõe 

que o sujeito que age tem a possibilidade de refletir psiquicamente a relação que existe entre o 

motivo da relação e seu objeto. Se não a ação é impossível, é vazia de sentido para o sujeito” 

(LEONTIEV, 2004, p. 85). Se, no exemplo acima, a consciência do gestor não fosse capaz de 

relacionar e compreender a importância que o conjunto de ações, que compõem a atividade de 

formação, tem dentro da atividade, ele não realizaria adequadamente sua ação. Dessa forma, 

compreendemos que é preciso que o sentido das ações do sujeito se revele, que ele tenha 

consciência desse sentido. Neste exemplo, podemos dizer que, na mente humana, há uma 

relação indireta entre o conteúdo da ação e o motivo desta:  

 
Um ato ou ação é um processo cujo motivo não coincide com seu objetivo, 

(isto é, com aquilo para o qual ele se dirige), mas reside na atividade da qual 

ele fez parte. [...] Porque o objetivo de uma ação, por si mesma, não estimula 

a agir. Para que a ação surja e seja executada é necessário que seu objetivo 

apareça para o sujeito, em sua relação com o motivo da atividade da qual ele 

faz parte (LEONTIEV, 1988, p. 69). 

 

Conforme o conceito de trabalho, a satisfação de uma necessidade dependerá das 

ações e do modo de realizá-las de acordo com os contextos de significação em que surgem e 

se desenvolvem. Esses contextos são importantes, pois são as fontes de motivo geradoras das 

atividades (PANOSSIAN; MORETTI; SOUZA, 2017). Assim, a atividade sustenta-se pelos 

motivos e se constitui sob a forma de ações que são processos subordinados a um objetivo 

dado em condições determinadas. Uma tarefa é uma unidade de um objetivo e as condições 

para se atingir este objetivo. Se as condições para realização do objetivo forem mudadas, 

embora o objetivo continue o mesmo, a tarefa também será mudada. Uma tarefa é cumprida 

por meio de algumas ações especiais (DAVÍDOV, 1999b). 

Sendo assim, a primeira condição de toda atividade é uma necessidade. É no objeto da 

atividade que a necessidade encontra sua determinação. Uma vez que isso acontece, o dito 

objeto torna-se motivo da atividade. Então, convém salientar que nem todo processo é uma 

atividade. Para Leontiev, as atividades são “os processos psicologicamente caracterizados por 

aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o 

objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo” (LEONTIEV, 1992, 

p. 68). É importante enfatizar que o termo motivo não é utilizado para designar sentimento de 

uma necessidade. O motivo é aquilo em que a necessidade se concretiza em objetivo, nas 

condições consideradas e para as quais a atividade se orienta, ou seja: 



40 

 

 

A existência de uma necessidade é que esta se manifeste em forma de desejo 

ou de tendência ainda não é suficiente para que se realize uma atividade. 

Para isso é indispensável que haja um objetivo que, respondendo a 

necessidade, será o estímulo para atuar e lhe dê para a atuação uma direção 

concreta determinada, um fim. No homem, os objetivos que lhe estimulam 

para agir podem refletir-se em forma de imagens e representações, de 

pensamentos ou de conceitos, e também em forma de ideias morais. Se 

denomina motivo da atividade aquilo que refletindo-se no cérebro do 

homem excita a atuar e dirige esta atuação a satisfazer uma necessidade 

determinada (SMIRNOV et al., 1969, p. 346, grifos do autor, tradução da 

pesquisadora).  

  

Outra característica importante da atividade é que ela está especificamente associada 

às emoções e aos sentimentos determinados pelo objeto. São estas características que movem 

o sujeito em direção à realização da atividade, não o deixando paralisar diante dos obstáculos. 

Davídov (1999b) entende o desejo como núcleo básico da necessidade:  

 

Acredito que o desejo deve ser considerado como um elemento da estrutura 

da atividade. [...] Necessidades e desejos compõem a base sobre a qual as 

emoções funcionam. [...] O termo desejo reproduz a verdadeira essência da 

questão: as emoções são inseparáveis de uma necessidade. [...] Em seus 

trabalhos, Leontiev afirma que as ações são conectadas às necessidades e 

motivos. Eu discordo desta tese. Ações, como formações integrais, podem 

ser conectadas somente com necessidades baseadas em desejos – e as ações 

ajudam na realização de certas tarefas a partir dos motivos. [...] é esta a 

estrutura da atividade que tentei apresentar-lhes. [...] Os elementos são os 

seguintes: desejos, necessidades, emoções, tarefas, ações, motivos para as 

ações, meios usados para as ações, planos (perceptual, mnemônico, 

pensamento, criativo) – todos se referindo à cognição e, também, à vontade 

(DAVYDOV, 1999b, p. 4). 

 

Para Davídov, a coisa mais importante em uma atividade gira em torno das 

necessidades e emoções, pois as ações humanas estão impregnadas de sentidos subjetivos, 

projetando-se em várias esferas da vida do sujeito e, consequentemente, na atividade de 

estudo dos alunos. Segundo ele, as necessidades se mostram por meio das manifestações 

emocionais; sendo assim, as emoções são a base de todas as tarefas que o homem estabelece 

para si, pois são elas que o capacitam a decidir se tem ou não condições para atingir seus 

objetivos. 

Segundo Leontiev (1978), as emoções cumprem a função de sinais internos e resultam 

das relações entre necessidades, motivos e possibilidades de realização das atividades que 

respondem a eles. Aquilo que acena positiva ou negativamente à satisfação dos motivos da 

pessoa motiva reação emocional. As emoções expressam-se como reflexo sensorial direto ou 
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vivência imediata da atualização do motivo em atividade, prescindindo, portanto, de 

mediações cognitivas. 

Desta forma, apoiadas em Davídov e Leontiev, compreendemos que o movimento 

geral da atividade se desenvolve em primeiro lugar, em função do motivo que a impulsiona, 

depois vem as ações-processos subordinados a objetivos conscientes; e, finalmente, as 

operações que dependem diretamente das condições para atingir o objetivo dado. Nessa 

relação, o desejo é fator preponderante para a concretização da necessidade; o objeto precisa 

sempre estar de acordo com o motivo geral da atividade, mas são as condições concretas da 

atividade que determinarão as operações vinculadas a cada ação. Convém destacar que as 

considerações relativas à atividade se articulam a todas as outras atividades (de ensino, de 

estudo, de aprendizagem, pedagógicas…) e todas devem conter os componentes anunciados 

no conceito de atividade: desejos, necessidades e motivos, objetivos, condições, meios, ações 

e operações. 

A respeito dos tipos de motivos, Smirnov et al. (1969) destacam que eles se 

diferenciam uns dos outros, pelo tipo de necessidade a que correspondem. Os autores relatam 

que quando se investiga a respeito dos motivos que levam as crianças a estudar na escola, 

estes são diferentes. Percebe-se que a atividade de estudar é direcionada tanto por motivos 

gerais (adquirir formação, cultura, ter um trabalho...), como também por motivos particulares 

(receber prêmios, não ter castigo...). Os motivos gerais são mais amplos e constantes, atuam 

durante muito tempo e não dependem de situações casuais. Os sentidos particulares atuam 

segundo circunstâncias diretas, por isso estimulam a ação imediata. Em se tratando da 

formação de professores, esses motivos também podem ser considerados, visto que esta 

formação é impulsionada tanto por motivos particulares (ter nota em uma disciplina, ganhar 

uma bolsa, passar em um concurso...), quanto por motivos mais gerais (adquirir uma 

formação docente que permita uma boa atuação profissional). 

Smirnov e sua equipe de pesquisadores (1969) explicam que os motivos gerais para o 

estudo dos alunos, dos últimos anos de escolaridade, é o trabalho futuro e isso tem um sentido 

vital para eles. No entanto, nem sempre é suficiente para estimulá-los a estudar, é aí que entra 

a importância dos motivos particulares como estímulo complementar, que pode levar o aluno 

a realizar o que havia proposto. Assim, a existência de motivos gerais não exclui a 

necessidade de criar motivos complementares que estimulem a atuação dos alunos. Contudo, 

os motivos que estimulam diretamente a ação não são suficientes para que a atividade realize 

plenamente. Quando um ou outro motivo atua simultaneamente, forma uma espécie de 
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sistema único em que cada um deles tem papéis distintos e são importantes para a realização 

da atividade.  

A atividade que não tem um motivo geral e amplo carece de sentido para o indivíduo 

que a realiza. Assim, a despeito da importância que tem os motivos particulares, a tarefa 

pedagógica consiste em criar motivos gerais significativos, que não somente incitam os 

estudantes para atuar, mas que dão um sentido determinado ao que se produz. Leontiev (2004) 

classifica os motivos em “motivos compreensíveis” e “motivos eficazes”. Os compreensíveis 

são motivos de caráter geral, que não levam diretamente à realização de uma atividade. Eles 

têm uma função sinalizadora, mas não geram sentido. Enquanto os motivos eficazes são mais 

imediatos, conferem um sentido pessoal à atividade.  

Asbarh (2011) esclarece essa relação com o exemplo do estudante relatado 

anteriormente. No primeiro caso em que o estudante deixa de ler o livro, o motivo era externo 

à atividade do aluno e funcionava apenas como um estímulo da atividade, ou seja, era apenas 

compreendido pelo estudante. No segundo caso, o motivo da atividade era realmente eficaz e 

gerou um sentido pessoal para a leitura do livro. O motivo deixou de ser externo à exigência 

do professor e passou a ter um lugar de destaque na vida do sujeito. 

Em determinadas condições, os motivos compreensíveis se transformam em motivos 

eficientes e, assim, nascem novos motivos e novos tipos de atividade. Leontiev (2004) explica 

essa transformação de motivos da seguinte maneira: a criança começa por fazer 

conscientemente as suas tarefas motivadas a brincar (motivo eficaz). Mas, como consequência 

desta atitude, ela ainda tira uma boa nota (era um motivo compreensível e se torna eficaz) e 

começa a fazer suas tarefas por conta própria, produzindo, assim, uma nova “objetivação” das 

suas necessidades.  

 

1.5 ATIVIDADE PEDAGÓGICA: A UNIDADE DIALÉTICA ENTRE A ATIVIDADE DE 

ENSINO E A ATIVIDADE DE ESTUDO
8 

 

 A atividade pedagógica (AP) deve ser entendida conforme a estrutura da atividade 

apresentada anteriormente, ou seja, deve estar voltada a um objeto - o ensino -, movida por 

necessidades - fazer com que o sujeito aprenda - e por motivos - aproximar o sujeito do 

conhecimento produzido pela humanidade (RIBEIRO 2001). Nessa discussão, Longarezi e 

                                                      
8
 Com base em Davídov, Rubstov (1996) considera a atividade de estudo como de aprendizagem. Em relação 

aos termos estudo e aprendizagem, em alguns textos, sobretudo de tradução da língua russa para língua inglesa, o 

termo atividade de aprendizagem é utilizado como equivalente ao de atividade de estudo. Neste texto, iremos 

adotar o termo “atividade de estudo”. 
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Franco (2017) salientam que a estrutura interna psicológica da atividade é a mesma para a 

atividade docente e discente, e que ambas se dão em unidade na atividade pedagógica, no 

processo de obutchénie
9
. Diante dessa estrutura, compreendemos que a AP deve ser pensada 

na unidade dialética entre as ações de ensino e as ações de estudo, visando o desenvolvimento 

das funções psíquicas superiores, tanto dos estudantes, quanto dos professores. 

Bernardes (2012a), em seus estudos, considera a AP como práxis, uma vez que é na 

atividade comum entre professores e estudantes que ocorre o compartilhar de ações e 

operações, a organização dos modos de ação
10

, a compreensão mútua por meio da 

comunicação, o planejamento das ações individuais e coletivas, em busca de resultados 

comuns. Tais resultados são obtidos pelos processos de reflexão e crítica, que são 

possibilitados pela ação mediadora que é promovida pelo professor. Vista dessa forma, ela se 

constitui nas formas dialética e dialógica. A forma dialética se relaciona ao conjunto de ações 

e operações realizadas no ensino e no estudo para que ocorra a aprendizagem e o 

desenvolvimento das funções superiores. A dialógica vincula-se ao processo de comunicação 

entre os sujeitos, no movimento de crítica e de reflexão sobre o objeto de estudo, para que 

ocorra a superação da compreensão empírica pela compreensão teórica do mesmo.  

Outro aspecto que devemos considerar, na atividade pedagógica, é que ela é alicerçada 

na lógica que está por trás da organização das ações e operações de ensino e estudo, a qual 

pode estar pautada na lógica formal ou dialética. No nosso caso, iremos nos ater à lógica 

dialética de organização do ensino, a qual não se limita a identificar características formais do 

objeto de estudo, mas em que se considera a linguagem como meio de existência e 

funcionamento do conhecimento, na constituição do pensamento teórico. Essa lógica 

identifica, a partir do processo de elaboração histórica do conhecimento, o processo de 

constituição do próprio pensamento e como este fato se reflete na realidade objetiva.  

Bernardes (2012a) faz referência às mediações simbólicas que devem estar presentes 

na AP, às quais se inter-relacionam em um sistema integrado de ações, são elas:  

- Ações e operações coletivas e cooperativas entre estudantes e entre o educador e 

os estudantes: tal elemento assume a condição de proporcionar aos estudantes situações de 

interação que possibilitam a ação reflexiva sobre o objeto de estudo, mediada pela intervenção 

do educador, possibilitando o processo de percepção, representação e elaboração do conceito 

                                                      
9
 Na cultura Russa a palavra obutchénie expressa a unidade constitutiva da atividade docente que encerra tanto a 

atividade didática do professor quanto a atividade de autotransformação dos alunos (Puentes e Longarezi, 2017). 
10

 Este conceito é fundamentado em Leontiev (1988) e usado por Bernardes (2000), como o conjunto de ações e 

operações na atividade de ensino a ser considerado pelos professores na organização de ações compartilhadas em 

sala de aula.  
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como uma compreensão particular dos sujeitos no movimento de compreensão do objeto de 

estudo. 

- Ações e operações sobre o objeto de estudo: estas ações dizem respeito ao 

entendimento do objeto como um objeto concreto, não necessariamente material, mas que 

assume a dimensão de ser ideal por conter, em sua essência, o significado social elaborado 

historicamente pela humanidade. No movimento de identificação da sua essência, a 

organização do ensino deve priorizar a relação desse objeto historicizado, as elaborações 

histórico-culturais e o conceito, identificando a essência do objeto por meio dos nexos 

internos do conceito
11

.  

- Ações e operações vinculadas ao conhecimento teórico: a mediação do 

conhecimento teórico, na definição das ações e operações na atividade pedagógica, é 

considerada essencial na organização do ensino, pois é a partir da apropriação de tais 

conhecimentos que o professor define o modo de ação e o controle da aprendizagem no 

contexto escolar. Estes conhecimentos, além de estarem relacionados às práticas pedagógicas, 

também estão relacionados às relações sociais e filosóficas que medeiam a atuação docente no 

desenvolvimento do estudante. 

Assim, podemos dizer que a finalidade da atividade pedagógica é promover o 

desenvolvimento das capacidades humanas nos sujeitos por meio da apropriação dos 

conhecimentos teóricos e, para que esta atividade seja realizada, é preciso conhecer o 

movimento lógico-histórico dos conceitos, bem como os modos de ação para apropriação 

desses conceitos. Estas duas dimensões da AP representam seus nexos fundamentais 

(ARAÚJO; MORAES, 2017). Vejamos detalhadamente como estas relações acontecem na 

atividade de ensino e de estudo. 

Considerando a dialeticidade da AP, a qual se apresenta como um dos objetos da 

atividade de formação, é necessário considerar as atividades de ensino e de estudo por uma 

via de mão dupla nesta formação: enquanto aluno da graduação, o objeto está na atividade de 

estudo, e enquanto futuro professor, o objeto é a atividade de ensino. Para iniciar nossa 

discussão a respeito desse movimento dialético entre a atividade de ensino e a atividade de 

estudo, nos remetemos a Moura (2010), quando ele diz que: 

                                                      
11

  Os nexos conceituais são caracterizados por nexos internos e externos ao conceito. Os nexos internos do 

conceito são históricos, envolvem o contexto social, político e econômico que lhe deram origem. Os nexos 

externos do conceito, por sua vez, estão relacionados à sua representação, à linguagem formal do conceito 

(CUNHA, 2008, p.6). 
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A Atividade de ensino do professor deve gerar e promover a atividade do 

estudante. Ele deve criar nele um motivo especial para sua atividade: estudar 

e aprender teoricamente sobre sua realidade. É com essa intenção que o 

professor planeja a sua própria atividade e suas ações de orientação, 

organização e avaliação. (MOURA et al., 2010, p. 90). 

 

Aqui, podemos perceber que não se trata de atividades independentes, mas de uma 

relação dinâmica de estreita dependência que envolve as ações do professor e do aluno 

simultaneamente. O motivo do estudante para a realização da atividade de ensino deve 

resultar nas intenções do professor ao preparar a atividade de estudo. E, por sua vez, o 

estudante, que na atividade de ensino, é objeto dessa atividade, ao interagir com o conteúdo, 

mobilizando-o para sua aprendizagem, passa a assumi-la como uma atividade e, então, define 

conscientemente ações e operações adequadas ao seu objetivo. Nesse processo, podemos dizer 

que o ensino é o objeto da atividade do professor e a aprendizagem é o objeto da atividade do 

aluno, tornando-se atividade de estudo.  

Desta forma, Bernardes (2012b) explica esta dialeticidade na atividade pedagógica, 

alertando que, para que os sujeitos estejam em atividade, deve ocorrer uma aproximação entre 

os motivos e os objetivos das atividades particulares do professor e dos estudantes. Entende-

se que o motivo que desencadeia as ações do professor na atividade de ensino deva 

corresponder ao motivo que desencadeia as ações dos estudantes na atividade de estudo. Na 

atividade de ensino, o motivo é determinado pela necessidade do professor ensinar o 

conhecimento elaborado historicamente, e na atividade de estudo, o motivo é a apropriação 

por parte do estudante desse conhecimento. Aqui, temos que, em ambas as atividades, o 

motivo e o objetivo correspondem à necessidade de humanização dos sujeitos (professor e 

aluno) na relação do gênero humano pela aprendizagem do conhecimento, elaborado sócio-

historicamente. 

Podemos sintetizar as relações entre as atividades de ensino e de estudo pelo Quadro 

2, elaborado por Bernardes (2012b): 
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Quadro 1 – Síntese das relações entre atividade de ensino e atividade de estudo  

 ATIVIDADE DE ENSINO 

(professor) 

ATIVIDADE DE 

ESTUDO (estudante) 

MOTIVO 

/NECESSIDADE 

→ Possibilitar a transformação da 

constituição dos estudantes por meio 

do acesso à cultura - humanizando-os 

→ Tornar-se herdeiro da 

cultura - humanizar-se 

OBJETIVO → Ensinar o conhecimento sócio-

histórico 

→ Apropriar-se do 

conhecimento sócio-

histórico 

AÇÕES E 

OPERAÇÕES 

→ 

Organizar o 

ensino 

→ Definindo o 

conhecimento a ser 

ensinado 

→ Executar tarefas de 

estudo 

→ Realizar ações de 

estudo 

→ Participar de ações de 

controle e de avaliação → Definindo as 

condições (modos de 

ação) em que o 

conhecimento será 

ensinado 

Fonte: Bernardes (2012b, p.91). 
 

1.5.1 Conhecimento teórico como mediador na atividade pedagógica 

 

Conforme estamos discutindo, o foco das duas atividades de ensino e de estudo está 

centrado no aspecto conceitual a ser ensinado e apropriado. Sendo assim, tanto o professor 

quanto o aluno devem estar voltados para a apropriação do conceito. O professor, enquanto 

organizador do ensino, deve ter um aprofundamento teórico em torno do que irá ensinar, e o 

aluno, enquanto sujeito da atividade de estudo, deve desenvolver seu pensamento teórico por 

meio das tarefas condizentes com sua atividade de estudo. 

Em relação à apropriação dos aspectos constitutivos dos conceitos por parte do futuro 

professor, Fiorentini o considera que: 

 
[...] para ser professor de matemática não basta ter um domínio conceitual e 

procedimental da matemática produzida historicamente. Sobretudo, necessita 

conhecer seus fundamentos epistemológicos, sua evolução histórica, a 

relação da matemática com a realidade, seus usos sociais e as diferentes 

linguagens com as quais se pode representar ou expressar um conceito 

matemático. (FIORENTINI, 2012, p. 110). 

 

Dominar um conceito, no terreno da profissão docente, supõe não apenas conhecer os 

traços dos objetos e fenômenos, mas, sobretudo, dominar a ação mental como instrumento 

simbólico. Isto é, empregar o conceito na prática, dominar o movimento de pensamento 
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possibilitado pelo conteúdo que ensina, operando com ele em um movimento dialético: do 

singular para o geral e do geral para o singular, ou seja, pela ascensão do abstrato  ao concreto 

(ARAÚJO; MOURA, 2008;  SFORNI, 2012). Não diferente do professor, esse movimento de 

apreensão conceitual do abstrato para o concreto é considerado, também, para o estudante em 

sua atividade de estudo. 

Esse movimento de formação conceitual pela ascensão do abstrato ao concreto trata, 

inicialmente, de ir ao cerne dos conceitos, buscando a determinação primeira de relações por 

meio da análise do conteúdo trabalhado em seu movimento lógico-histórico, o que 

corresponde ao percurso do método da reflexão dialética. Esse processo refere-se à abstração 

substantiva, na qual o sujeito identifica a relação geral, do conteúdo em estudo e, a partir desta 

constatação, ele percebe certa regularidade desta relação principal com suas diversas 

manifestações particulares, obtendo, assim, uma generalização substantiva. Dessa forma, o 

sujeito utiliza consistentemente a abstração e a generalização substantivas para deduzir outras 

abstrações mais particulares, convertendo as estruturas mentais iniciais em um conceito, que 

representa o “núcleo” do assunto estudado. Assim, Davídov (1988, p. 158) ressalta que o 

conhecimento teórico tem a “combinação unificada da abstração substantiva, generalização e 

conceitos teóricos”.  

Desse modo, podemos sintetizar esse movimento de abstração, com base nos estudos 

de Libâneo (2004, 2012a) e de Libâneo e Freitas (2007, 2013), da seguinte maneira: na base 

da noção de generalização está o entendimento de Marx (1985) de que o ponto de partida da 

teoria é um modelo idealizado, que articula em si o geral e o particular. Davídov (1988) 

explica a generalização conceitual a partir do processo de idealização, que se constitui num 

processo racional de reprodução das formas universais das coisas. Nesse processo de 

idealização, aos objetos criados social e historicamente pelos seres humanos correspondem os 

conceitos. Os conceitos, por sua vez, encontram-se objetivados em cada forma particular sob 

a qual o objeto se apresenta na atividade humana prática, real. O conceito científico, por sua 

vez, pressupõe necessariamente a existência de relações entre conceitos, isto é, um sistema de 

conceitos. Nesse sentido, poderíamos dizer que qualquer conceito deve ser tomado junto com 

todo o sistema de suas relações de generalidade, que determina seu próprio grau de 

generalidade.  

Assim, para chegar ao conceito do objeto, o pensamento do aluno segue o caminho da 

abstração e da generalização. Seu pensamento precisa realizar o trânsito e as transformações 

do objeto desde sua manifestação abstrata até sua manifestação concreta, desde seu caráter 

generalizado até seu caráter singular. Nesse trânsito, o processo de generalização conceitual 
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desempenha uma função básica: permite ao aluno conhecer o objeto, percebendo como seu 

aspecto geral também aparece em cada caso particular. Nesse processo de compreensão do 

objeto na realidade concreta, surgem dois aspectos diferentes e estritamente ligados: o aspecto 

imediato, direto externo, ligado à existência empírica do objeto, com o qual atua o 

pensamento empírico
12

 e o aspecto mediatizado, interno, ligado à essência do objeto, com o 

qual atua o pensamento teórico. 

Nessa discussão, destacamos que o pensamento teórico não anula a necessidade do 

pensamento empírico, eles formam uma unidade dialética, na medida em que os conceitos 

cotidianos são a base para os conceitos científicos. Sforni, Bernardes e Moura (2003) 

explicam esta relação dizendo que, em função de os conceitos científicos não interagirem 

diretamente com o objeto, mas serem mediados por outros conceitos, é necessário que o 

desenvolvimento dos conceitos cotidianos
13

 tenha alcançado determinado nível para que o 

aluno possa assimilar e tomar consciência do conceito científico. Portanto, o ponto de partida 

é o pensamento empírico, a realidade, a prática social do sujeito, tendo como base o 

conhecimento cotidiano que o homem tem do mundo objetivo. Contudo, é preciso confrontar  

esse saber com um tipo particular de conhecimento que se constitui a partir de elaborações 

científicas, de caráter teórico, o conhecimento científico. 

Nesse movimento do pensamento espontâneo para o pensamento científico, a 

mediação
14

 do professor é fator fundamental para que os alunos superem o nível de 

consciência inicial, expresso no conhecimento espontâneo, para que possam atingir níveis 

                                                      
12

 A formação do pensamento empírico ocorre pela passagem do concreto, sensorial ao abstrato, imaginável, 

levando a uma generalização empírica. Este tipo de pensamento possibilita somente a apreensão dos traços 

empíricos do objeto, de caráter externo, que podem ser descritos, quantificados, medidos, nomeados, definindo 

suas características imediatas. O conceito formado desse tipo de pensamento consiste num conjunto de traços e 

atributos do objeto que permitem compreendê-lo somente em sua aparência. A função principal da generalização 

conceitual empírica é identificar os aspectos comuns do objeto em cada caso concreto e singular, desenvolvendo 

a capacidade de separar traços identificadores precisos e unívocos desses objetos, por meio da distinção, 

separação, comparação, ou seja, de suas propriedades formais.  
13

 Os conceitos cotidianos referem-se àqueles conceitos construídos a partir da observação, manipulação e 

vivência direta da criança (REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 9ª 

ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p.77). 
14

 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 somente como quem ajuda o sujeito a 

concretizar uma ação que ele ainda não atinge sozinho. Nesta visão, 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. 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). Para a Teoria Histórico-

Cultural, a mediação é um meio de se chegar à apropriação dos mediadores culturais e não se restringe à 

presença corpórea do professor junto ao estudante, 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.  
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mais elaborados de pensamento. Para que essa mediação aconteça, as relações estabelecidas 

em sala de aula devem ser permeadas pelo diálogo entre os envolvidos nas atividades. Isto 

porque a situação educativa consiste em uma permanente negociação de significados e, 

quando estes são explicitados, a mediação do professor, segundo Sforni, Bernardes e Moura 

(2003), pode se colocar em tempo e espaço adequados para intervenções pertinentes. 

Pensar teoricamente é, portanto, desenvolver processos mentais pelos quais se chega 

aos conceitos, transformando-os em ferramentas para fazer generalizações conceituais e 

aplicá-las a problemas específicos. De forma geral, esse processo de formação do pensamento 

teórico se constitui pela reflexão, análise do conteúdo do problema e planejamento interior de 

ações. A reflexão é uma tomada de consciência das razões e ações utilizadas pelo estudante 

para resolver as tarefas propostas. A análise revela-se na capacidade de generalizar, de 

identificar o princípio geral em meio da solução de diferentes tarefas. O plano interior das 

ações é a capacidade de antecipar as ações, num momento de explorar o princípio geral do 

conceito nas situações particulares. 

Nessa discussão, Vigotski entende que o desenvolvimento psíquico ou do pensamento 

teórico acontecem pela aquisição dos conceitos científicos. Segundo ele: 

 
Os conceitos científicos, com suas atitudes totalmente distintas para o objeto, 

mediado através de outros conceitos com seu sistema hierárquico internos de 

relações mútuas, constituem a esfera em que a tomada de consciência dos 

conceitos, ou seja, sua generalização e domínio, surgem, ao parecer, em 

primeiro lugar. Uma vez que a nova estrutura da generalização surge em 

uma esfera do pensamento, se transfere depois, como qualquer estrutura, 

como um determinado princípio de atividade, sem necessidade de 

aprendizagem alguma, a todas as restantes esferas do pensamento e dos 

conceitos. Deste modo, a tomada de consciência vem pela porta dos 

conceitos científicos (VIGOTSKI, 1993, p. 213-4, apud SFORNI; 

BERNARDES; MOURA, 2003, p. ).  

 

Puentes e Longarezi (2017, p. 205) ainda acrescentam que “o desenvolvimento do 

pensamento teórico ocorre por meio da formação de conceitos científicos e ações mentais 

psicológicas, lógicas e específicas, de modo que formar o pensamento teórico implica formar 

ações e conceitos mentais”. Galperin (2001) afirma que as ações mentais se caracterizam pela 

habilidade de realizar mentalmente uma transformação determinada do objeto. E o conceito, 

de acordo com Davydov (1988), é um tipo especial de ação mental pelo qual se reproduz o 

objeto idealizado e o sistema de suas relações que, em sua unidade, refletem a essência do 

movimento do objeto material.  

Considerando essas premissas, a atividade de estudo deve orientar o aluno para 

apropriação das relações mais gerais que caracterizam um determinado conceito matemático 



50 

 

e, gradativamente, conduzam para as relações concretas, ou seja, deve desenvolver o 

pensamento teórico. Assim, como destaca Davydov: 

 

Quando os alunos começam a usar a abstração e a generalização iniciais 

como meios para deduzir e unir outras abstrações, eles convertem as 

estruturas mentais iniciais em um conceito que representa o “núcleo” do 

assunto estudado. Esse “núcleo” serve, posteriormente, às crianças como um 

princípio geral pelo qual elas podem se orientar em toda diversidade do 

material curricular factual que têm que assimilar, em uma forma conceitual, 

por meio da ascensão do abstrato ao concreto (DAVYDOV, 1988, p. 22, 

apud LIBÂNEO, 2004, p. 17). 

 

Dessa forma, a atividade de estudo deve expressar o conjunto de procedimentos 

lógicos do pensamento, por meio do qual o sujeito efetua uma reflexão sobre as características 

e propriedades de um objeto e que são, ao mesmo tempo, ações mentais que possibilitam a 

reconstrução de transformação mental desse objeto. Assim, o que distingue a atividade de 

estudo de outro tipo de atividade é, antes de tudo, o seu produto, que resulta na mudança do 

sujeito (DAVYDOV, 1999).  De acordo com os autores: “Trata-se de uma atividade de 

autotransformação; nisto consiste sua principal particularidade” (DAVYDOV; MÁRKOVA, 

1987, p. 324, Tradução nossa). Sendo assim, podemos dizer que esse processo de 

transformação do estudante resulta no seu desenvolvimento, na aquisição de novos 

procedimentos de ação com os conceitos científicos.   

 

1.5.2 Atividade orientadora de ensino como mediadora da atividade de ensino e 

atividade de estudo 

 

Bernardes (2012b) destaca que o primeiro objeto da atividade de ensino é a 

transformação do sujeito que aprende e o segundo objeto é a organização das ações na 

atividade de ensino, sendo o produto desta atuação a elaboração de um instrumento que 

medeia o conhecimento e que se objetiva na organização das ações do ensino. Dessa forma, 

podemos entender que esse instrumento é a atividade orientadora de ensino (AOE) que, 

segundo a autora, pode ser entendida como uma particularidade da práxis pedagógica que 

coloca os sujeitos em atividade de ensino e de estudo, num movimento dialético. Por essa 

razão, podemos dizer que a AOE pode ser entendida como mediadora da atividade de ensino e 

da atividade de estudo na Atividade pedagógica (MOURA; SFORNI; LOPES, 2017). 

Assim, Moura (1996, 2001) e Moura et al. (2010), baseados no conceito de atividade 

proposto por Leontiev, definem  a Atividade Orientadora de Ensino (AOE) como “um modo 

geral de organização do ensino, em que seu conteúdo principal é o conhecimento teórico e seu 
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objeto é a constituição do pensamento teórico do indivíduo no movimento de apropriação do 

conhecimento” (MOURA et al., 2010, p. 100). Complementando esta ideia, a AOE “se 

estrutura de modo a permitir que os sujeitos se interajam, mediados por um conteúdo 

negociando significados, com o objetivo de solucionar coletivamente uma situação-problema” 

(MOURA, 1996). 

Conforme esta definição, a coletividade é um fator preponderante na AOE, pois, de 

acordo com Leontiev (2004), as ações de uma atividade são frutos de um acordo entre os 

sujeitos envolvidos. Sendo assim, a atividade de ensino deve responder a um objetivo 

definido pela coletividade, envolve parcerias, num processo de divisão de trabalho e busca 

comum de resultados. Além disso, propicia o desenvolvimento compartilhado dos conceitos a 

partir de negociações dos sujeitos, uma vez que favorece a aquisição e o aprimoramento dos 

conhecimentos socialmente elaborados. 

Para que ocorra a correspondência entre as atividades de ensino e de estudo, as ações e 

operações do professor na organização da AOE devem estar direcionadas para o 

conhecimento a ser ensinado e as condições mediadoras a fim de despertar nos estudantes os 

motivos para que eles se integrem na atividade de estudo. Compreendendo que os motivos são 

gerados a partir de uma necessidade do sujeito que aprende, a AOE deve partir de um 

problema desencadeador da aprendizagem, o qual deve expressar a historicidade do conceito a 

ser ensinado, na medida em que, neste problema, estará embutida a necessidade que levou a 

humanidade a criar este conceito. A solução do problema deverá ser conduzida de forma a 

possibilitar reflexões por parte dos estudantes que lhes possibilitem identificar as 

características essenciais do objeto de estudo – os nexos internos do conceito.  

A situação desencadeadora da aprendizagem, desta forma, deve propiciar o 

aparecimento do motivo da aprendizagem, para despertar a tensão criativa dos processos de 

aprendizagem, de forma que a necessidade da solução do problema irá possibilitar a AOE 

tornar-se atividade de estudo para o estudante. A busca de solução para o problema permite 

um avanço do conhecimento do sujeito por meio do processo de análise e síntese e lhe 

permite desenvolver a capacidade de lidar com outros conhecimentos a partir dos 

conhecimentos que vai adquirindo à medida que desenvolve a sua capacidade de resolver 

problemas (MOURA, 2000). 

A atividade orientadora, dessa maneira, tem uma necessidade: ensinar; tem ações: 

define o modo ou procedimentos de como abordar os conhecimentos; e elege os instrumentos 

auxiliares de ensino: os recursos metodológicos adequados a cada objetivo e ação, 

considerando as possibilidades de aprendizagem dos sujeitos que participam da atividade e a 
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complexidade que envolve a formação lógica dos conceitos que estão sendo constitutivos da 

atividade. E, por fim, os processos de análise e síntese, ao longo da atividade, são momentos 

de avaliação permanente para quem ensina e aprende (MOURA, 2014).  

Nesse processo de fazer escolhas, o autor ainda destaca a necessidade de se considerar 

os aspectos inerentes à natureza do conhecimento matemático que serão ensinados, a qual está 

implícita na sua história e no seu modo de produção. Isso irá influenciar na forma de se 

relacionar com os alunos, na organização dos espaços de aprendizagem, na seleção dos 

instrumentos que poderão propiciar melhor aprendizagem dos conteúdos a serem ensinados.  

Ter essa compreensão a respeito do que vai ensinar, traz outra dimensão na forma de 

organização do ensino.  

Nesse contexto, Cedro e Moura (2017) pontuam que a estrutura da AOE se baseia na 

unidade entre o lógico e o histórico do conceito, pois este é o critério para apropriação do 

conhecimento pelo estudante. O processo de significação do conceito tem a possibilidade de 

se realizar se o aluno tiver a dimensão de seu movimento lógico-histórico, aqui entendido nas 

duas dimensões: a gênese - condições que permitiram a determinado conhecimento ser 

produzido - e o desenvolvimento do próprio conhecimento - seu movimento histórico, 

chegando ao contexto “atual”, das suas formas mais simples às mais desenvolvidas.  

Conforme a unidade entre atividade de ensino e a atividade de estudo discutida aqui, 

Cedro e Moura (2017) dizem que a AOE se dá num duplo movimento da atividade de ensino, 

direcionado tanto para a transformação do estudante, ao inseri-lo num processo de troca de 

significados, quanto do professor, ao favorecer uma avaliação do seu trabalho num processo 

reflexivo. Dessa forma, podemos concluir que, num aspecto geral, a AOE pauta-se pela 

intencionalidade dos indivíduos, pelo desenvolvimento dos nexos conceituais do 

conhecimento que, mediados pelas diversas formas de linguagem, permitem a apropriação dos 

conhecimentos teóricos e a consequente formação de um pensamento teórico dos alunos. 

Tudo isso num duplo movimento da atividade de ensino, direcionado tanto para a 

transformação do estudante, ao inseri-lo num processo de troca de significados, quanto do 

professor (CEDRO; MOURA, 2017).  

 

1.5.3 Atividade de ensino e o movimento de transformação do professor 

 

Conforme Moura, Sforni e Lopes (2017) afirmam, o trabalho do professor se 

concretiza a partir da tríade da atividade que se forma pela relação professor - conteúdo - 

aluno. Por analogia, conclui-se que o professor é o sujeito, o conteúdo é o instrumento 



53 

 

mediador e o aluno é o objeto. O professor, ao ter como objetivo a aprendizagem do 

estudante, define ações e operações (tarefas de estudo) dirigidas ao aluno como objeto da 

atividade. Nesse processo, a intencionalidade é um fator preponderante para que o professor 

esteja em atividade de ensino, pois esse é o ponto de partida para que ele possa estabelecer 

seu plano de ação, mediante o conhecimento sobre o objeto idealizado. Assim, na palavra 

“orientadora” está implícita a ideia de intencionalidade de quem ensina. 

Dessa forma, da avaliação que realiza poderá resultar a necessidade de mudanças na 

sua forma de atuação, já que no processo de ensino irá perceber como agem os estudantes 

diante do conteúdo a ser aprendido. É a percepção pela reflexão sobre a qualidade da 

aprendizagem que irá desencadear novas ações do professor para atingir seu objetivo. Desse 

modo, o controle intencional das ações e operações, como parte de seu plano, é que lhe 

permitirá passar qualitativamente de um nível a outro de organização da atividade de ensino, 

segundo as características do pensamento teórico.  

Nesta organização do ensino, o professor é também sujeito de uma atividade que tem 

um problema (objetivar o ensino - pensar a aula) e age para resolvê-lo num movimento de 

análise e síntese que busca encontrar modos mais favoráveis ao alcance dos seus objetivos, 

num processo de reflexão subsidiada por uma teoria, permitindo transformar sua prática e a si 

mesmo (MOURA; SFORNI; LOPES, 2017). Na busca de soluções para esse problema, o 

professor lida com o conceito a ser ensinado, a história desse conceito, os materiais didáticos 

e a organização intencional de suas ações, de modo a viabilizar o movimento indivíduo-

coletivo na negociação de significados sobre o conceito estudado. Nesse processo, fica 

evidente o seu papel central como aquele que cria a tensão criativa no aluno e que o coloca 

em atividade de estudo. Moura (2004) diz que o professor é o criador de sentido para o que é 

ensinado. 

Nesse momento em que o professor assume o papel de sujeito da atividade, dá-se o seu 

processo de consciência ao vivenciar a estreita relação entre teoria e prática, na perspectiva da 

práxis pedagógica. A dimensão teórica implica o motivo, o objetivo, o plano de ações, a 

escolha dos instrumentos e as demais decisões e escolhas que o professor tem que fazer, as 

quais são subsidiadas pelo seu domínio teórico. Já a dimensão prática está na realização das 

ações, operações e o objeto da atividade. Essa dinâmica teórico-prática, como foi colocada, 

acontece na tomada de decisão sobre o papel dos conceitos científicos na formação do aluno, 

na escolha dos conteúdos, no planejamento das ações e na escolha do modo de ação que, em 

conjunto, potencialmente poderão propiciar o motivo para que os alunos ajam como sujeitos 

em atividade de aprendizagem. Dessa forma, podemos dizer que o professor está em atividade 
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de ensino não apenas nos momentos nos quais desenvolve ações em sala de aula, mas também 

ao planejar e organizar tais ações, bem como ao reorganizá-las e direcioná-las a partir da 

avaliação dos resultados obtidos com sua execução (MORETTI; MOURA, 2010). 

 

1.5.4 Atividade de estudo e o movimento de transformação do aluno  

 

Em relação aos alunos no processo de apropriação conceitual, salientamos que não 

basta colocá-los em atividade de estudo para que eles aprendam, é preciso que, nessa 

atividade, eles estejam voltados para a atividade psíquica e tomem consciência dos seus 

pensamentos, atuando sobre a atividade de forma deliberada. A respeito dessa atuação, 

Puentes e Longarezi (2017) enfatizam que a capacidade de estudar ou ensinar-se significa, por 

um lado, que o aluno deve ser capaz de identificar as próprias limitações e, pelo outro, saber 

transformar os limites de suas habilidades, ou seja, a base deste tipo de atividade é a formação 

reflexiva do estudante.  

Conforme Davydov e Markova (1987), a atividade de estudo é composta por: tarefas 

de estudo, as ações de estudo e as ações de controle e avaliação. A tarefa de estudo é a célula 

da atividade de estudo e o seu objetivo consiste em modificar o próprio sujeito. Nesse sentido, 

a tarefa é dada como a união do objetivo da atividade (formação do conceito teórico), as ações 

que a compõem e as condições para que se realizem. Durante a realização da tarefa, a 

necessidade impulsiona o motivo do aluno e, assim, cria-se o motivo de aprender. As tarefas, 

ao serem realizadas pelos alunos, permitem-lhes irem dominando os procedimentos de 

reprodução dos conceitos, bem como imagens, valores e normas, assimilando seu conteúdo 

(FREITAS, 2011).  

Freitas (2011) destaca que, ao esboçar as ações mentais das tarefas, o professor deve 

considerar as características psicológicas, culturais e sociais dos alunos, observando qual é a 

sua atividade principal. Em relação a estas questões mediadoras, Davídov (1988) destaca a 

necessidade de o ensino ser promovedor de desenvolvimento do sujeito, em que o professor 

tem papel de intervir na zona de desenvolvimento próximo
15

 dos alunos, conduzindo a prática 

pedagógica. Para isso, Sforni (2015) salienta que o professor deve ter clareza das 

características psicológicas dos alunos para, a partir daí, pensar no ensino. Puentes e 

Longarezi (2017, p. 219) também fazem esse destaque ao dizerem que:  

                                                      
15

 Segundo Vigotski (1988), a diferença entre o nível das tarefas realizáveis com o auxílio dos adultos e o nível 

das tarefas que podem desenvolver-se com uma atividade independente define a área de desenvolvimento 

proximal da criança. Segundo ele, é a área dos processos em maturação, as quais são mais ou menos 

desenvolvidas, mas incapazes de sustentar um desempenho independente. 
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O trabalho do professor pressupõe a identificação das necessidades 

preliminares dos estudantes e a criação das necessidades comuns ao coletivo 

de estudante, de modo que os motivos sejam desenvolvidos, fazendo 

coincidir o que move as ações individuais e coletivas no contexto educativo 

e o objeto a que elas se dirigem. Implica ainda, a criação e organização das 

condições objetivas e subjetivas para elaboração e desenvolvimento da 

atividade pedagógica, enquanto unidade formativa e formadora. 

 

Isso supõe considerar as condições de realização do ensino, bem como pensar nessas 

tarefas a partir de ações coletivas (processo interpsicológico) para depois ir direcionando para 

ações individuais (processo intrapsicológico). Nessa perspectiva, as tarefas devem levar o 

aluno a fazer uma análise das condições de origem dos conhecimentos teóricos e o domínio 

das ações generalizadas correspondentes, ou seja, ele deve descobrir no objeto sua relação de 

origem. Isso requer deles procedimentos mentais de análise, abstração e generalização 

substantivas do objeto. Esses procedimentos, segundo Davydov (1999a), pressupõem uma 

atenção especial com a execução plena e correta, pelos alunos, das ações e operações que 

compõem a tarefa de estudo. Assim, ele propõe as ações a serem realizadas pelo aluno ao 

estudar um objeto. 

A primeira ação é a transformação das condições de uma tarefa que não pode ser 

resolvida pelos métodos que ele conhece. Essa ação tem por finalidade a identificação da 

relação universal do objeto estudado, com base nas particularidades parciais de todas as 

tarefas de uma mesma espécie. Nessa ação, os alunos devem descobrir no objeto sua 

característica mais geral (relação universal), que reflete o conceito teórico. 

A segunda ação é a modelação dessa relação universal descoberta na primeira ação. 

Essa modelação é a criação de um “modelo” representativo da relação universal, de suas 

conexões internas. Este pode ser criado em forma gráfica, literal ou objetivada. No trabalho 

com o modelo, os alunos estudam as propriedades da abstração substancial da relação 

universal do objeto estudado, o que serve de base para formar neles um procedimento geral de 

solução da tarefa de aprendizagem e, desse modo, formar o conceito do “núcleo” do objeto. 

Na terceira ação, os alunos devem transformar e reconstruir o modelo, visando estudar 

as propriedades da relação universal em seu aspecto concreto e não apenas abstrato. Segundo 

Freitas (2011), o núcleo do objeto, estruturado na segunda ação, só se revela para os alunos 

quando eles extraem desse núcleo as múltiplas manifestações particulares do objeto.  

A quarta ação destina-se à realização de tarefas particulares que podem ser resolvidas 

pelo procedimento geral. Aqui, os alunos utilizam o princípio geral do objeto estudado para 

solucionar as várias tarefas envolvendo o objeto em distintas situações particulares, como 
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variantes da tarefa inicial. Freitas (2011) salienta que, a partir desta ação, a direção do 

professor pode ir mudando gradualmente para elevação do grau de autonomia do aluno. 

A quinta ação refere-se ao controle da realização das ações anteriores, que visa à 

realização plena e correta das ações de estudo. Esse controle assegura o atendimento às 

exigências cognitivas intelectuais e procedimentais postas na tarefa, bem como as condições 

de sua realização. Os alunos devem fazer a conexão entre a tarefa a ser resolvida e o resultado 

pretendido e, desse modo, verificar se estão assimilando ou não o procedimento geral de 

solução da tarefa. Destaca-se que é a realização conjunta do aluno com seus colegas e o 

professor que vai permitir a realização dessas ações de controle e avaliação dos resultados de 

sua atividade de estudo. Devem-se considerar esses elementos de forma articulada com um 

todo. Há ainda a importância do papel do adulto nesse processo, já que o desempenho do 

estudante, de cada um dos componentes da atividade de estudo, depende da organização desse 

processo.  

Mediante o que foi exposto neste capítulo, procuramos compreender e explicar o 

processo de formação da consciência humana e a importância da relação sentido e significado 

no processo de apropriação das significações sociais pela atividade, tendo em vista o processo 

de humanização do sujeito. Assim, podemos inferir que esse processo se dá na medida em que 

o sujeito vai se apropriando da cultura e de tudo que a espécie humana desenvolveu por meio 

da sua atividade em um processo de significação. Essa apropriação vai depender do sentido 

que o sujeito atribui ao objeto apropriado e acontece pela educação, que é mediatizada pela 

linguagem. A partir do momento que essas significações são apropriadas pelo sujeito, elas 

passam a ter um sentido pessoal para ele e, assim, passam a pertencer ao domínio de sua 

consciência. Esse sentido é produzido na relação entre o motivo da atividade exercida pelo 

sujeito e o objeto para o qual se dirige a sua ação, o que é de suma importância para que o 

sujeito se envolva com a respectiva atividade. A partir dessas questões, exploramos o conceito 

de atividade pedagógica e a relação dialética entre a atividade de ensino e atividade de estudo, 

bem como a importância do conhecimento científico nessa relação.  
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CAPÍTULO II 

 

O PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: 

COMPREENDENDO O FENÔMENO E SEUS PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS 

 

Na perspectiva marxista, o homem se torna humano ao se apropriar da cultura e de 

tudo que a espécie humana desenvolveu, a partir de suas ações sobre a natureza, a fim de 

satisfazer suas necessidades biológicas e culturais por meio do trabalho. Para Leontiev (1978), 

esse processo acontece pela atividade efetiva do homem sobre os objetos do mundo, ação esta 

que é mediada pela relação com outros seres humanos por meio da educação. Assim, o sujeito 

se forma ao fazer o seu objeto e, da mesma forma, o professor se constitui ao fazer seu objeto 

- o ensino - tendo em vista o processo de humanização, tanto seu, como dos alunos. Conforme 

Moura (2004, p. 260), o professor “se faz ao produzir os seus objetos e que, ao produzir seus 

objetos, ele produz também suas significações”. De acordo com essa afirmação, defendemos 

uma formação docente em que haja unidade na relação sentido e significado da profissão 

docente, evitando, assim, uma formação alienada
16

. 

Ao analisarmos o movimento da formação do professor, ao longo da história, esse 

percurso nos revela um quadro que não condiz com nossas perspectivas de formação, embora 

existam parcas políticas de incentivo à docência. O processo histórico nos mostra um cenário 

de rupturas e descontinuidade das propostas de formação, seja por falta de valorização da 

profissão e por outras questões políticas, seja pelas influências econômicas e sociais. Desde 

sua concepção, essa formação foi relegada ao segundo plano, na medida em que se propunha 

uma formação aligeirada, que não tinha um lócus específico a ela destinado. Não obstante, a 

falta de interesse da população pela profissão docente, decorrente dos insignificantes atrativos 

financeiros que o magistério oferecia, se configurou como um problema para a valorização da 

profissão deste. Esse cenário corrobora o que Fernandes e Cunha (2013, p. 52) dizem a 

respeito da formação inicial, quando a definem como “uma prática social com funções 

determinadas em termos de reprodução, de regulação e de manutenção do sistema vigente e, 

que ao mesmo tempo, se expressa com valores contraditórios e práticas controversas”. 

É com o propósito de compreender o fenômeno - formação do professor - em sua 

totalidade, ou seja, como um todo estruturado, dialético, no qual um fato qualquer pode vir a 

ser racionalmente compreendido (KOSIK, 1976), que o presente capítulo faz uma abordagem 

histórica da formação do professor, entremeando-a com a formação do professor de 

                                                      
16

 À contradição entre o sentido e significado, Leontiev (2004) chama de alienação. 
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matemática. Esse resgate histórico nos possibilita uma análise das problemáticas e questões 

atuais, que giram em torno da formação de professores na licenciatura, a fim de entendê-la em 

todo seu processo de constituição. Visto que a ação docente não acontece isolada do contexto 

no qual está inserida, todos esses fatores acabam influenciando a prática docente e a 

formação.  

Nesse contexto, Facci (2004) assevera que a identidade do professor está relacionada 

com a própria identidade da profissão docente, com a revisão constante dos significados 

sociais desse ofício e com o sentido que tem para cada membro dessa classe profissional. Por 

isso, faz-se necessário estabelecer relações entre o presente e o passado e, assim, pensar esta 

formação em seus diversos aspectos, relacionando-os ao objeto desta investigação, que trata 

do processo de significação que os estudantes de licenciatura atribuem à história da 

matemática, em atividades de ensino, numa perspectiva lógico-histórica dos conceitos 

matemáticos.  

Feito o resgate da historicidade da formação do professor, adentramo-nos na formação 

do professor como atividade, com ênfase em uma proposta fundamentada na Atividade 

Orientadora de Formação (AOE), referendada por Marco e Moura (2016).  Tendo em vista 

que o foco da AOF é a formação da atividade pedagógica, pressupõe-se compreender os 

sujeitos que dela participam, no caso, o professor de matemática e os alunos, sujeitos em 

formação. Sendo assim, demos destaque para os conhecimentos que permeiam a atividade de 

ensino do professor e para as especificidades dos sujeitos da aprendizagem, jovens adultos. 

Com o propósito de considerar o lócus de formação do professor, ao final do capítulo, nos 

concentramos nos espaços de aprendizagem para a docência, com foco na sala de aula. 

 

2.1 HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR E DO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA 

 

O processo de criação das Escolas Normais, como instituições encarregadas de 

preparar professores, surge no século XIX, após a Revolução Francesa, num contexto em que 

foi colocada a questão da instrução popular. A primeira Escola Normal foi instalada em Paris 

em 1795. Em relação à formação do professor de matemática, é importante ressaltar que esta 

formação tem como marco a fundação da Faculdade de Matemática da Universidade de 

Coimbra no final do século XVIII, a qual era destinada exclusivamente ao ensino de 

Matemática. Nessa instituição, além da preocupação com a formação do matemático, 

reconhecia-se a necessidade de formar professores. 
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Ao longo da história, ao analisar o movimento da formação do professor, podemos 

perceber que esta questão já havia sido evidenciada no Brasil, no momento em que, nas 

escolas tipificadas pelas universidades e pelos colégios de humanidades, havia professores 

que deviam receber algum tipo de formação. Assim, as universidades, como modalidade de 

corporação que se dedicavam às artes intelectuais, formavam os professores das escolas 

inferiores ao ensinar-lhes os conhecimentos que deveriam transmitir. Essa formação era 

norteada pelo princípio do “aprender fazendo”, próprio das corporações de ofício (SAVIANI, 

2009).  

Durante o período colonial, não há uma preocupação explícita com a formação de 

professores. Essa preocupação surge após a independência do Brasil, em meados de 1820, 

quando se discutiu a organização da instrução popular, na Lei das Escolas de Primeiras 

Letras, a qual estipulava que os professores deveriam ser treinados pelo método mútuo
17

. 

Assim, a primeira forma de preparação de professores era exclusivamente prática, sem 

qualquer base teórica, pois havia uma preocupação em preparar os docentes, instruindo-os no 

domínio do método. A preocupação incidia sobre a formação do professor primário, os 

professores de Matemática que atuavam nas escolas secundárias faziam sua formação nas 

escolas politécnicas, escolas militares ou eram simplesmente leigos (SILVA, 2000).  

Antes do período republicano, a formação para o magistério efetivava-se na Escola 

Normal, pois a tradição brasileira de formação em nível superior, durante o império, limitou-

se às escolas de medicina, direito e engenharia. Assim, a Escola Normal foi, por quase um 

século, o lócus formal e obrigatório de formação de professores para atuar na escola 

fundamental, na escola complementar
18

 e na própria Escola Normal (BRZEZINSKI, 1996).  

As primeiras Escolas Normais brasileiras foram estabelecidas de acordo com o modelo 

dos países europeus, por iniciativa e responsabilidade das províncias, após a promulgação do 

ato Adicional de 1834. Com o objetivo de preparar os professores para a escola primária, estas 

Escolas Normais tinham uma organização didática simplista, apresentando um ou dois 

professores para todas as disciplinas e um curso de dois anos. O currículo era bastante 

limitado e desconsiderava o preparo didático-pedagógico dos professores, apresentando uma 

proposta de formação pedagógica incipiente, que era limitada a uma única disciplina 

(Pedagogia ou métodos de Ensino). A prioridade era para uma formação de conteúdos 

                                                      
17

 É um método de ensino baseado no ensino lancasteriano, em que o aluno adiantado ensina a um grupo de 

alunos, sob a supervisão de um único professor. Esse método é baseado no ensino oral, por repetição e 

memorização. 
18

 A escola complementar era o nível de ensino imediatamente superior ao grupo escolar e inferior à Escola 

Normal.  
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específicos, não ultrapassando o nível e o conteúdo dos estudos primários. Tanuri (2000) 

explica que havia escassez de bibliografia pedagógica brasileira, quando até mesmo as 

traduções eram raras, o que contribui para explicar a reduzida formação profissional das 

escolas normais nesse período. 

Nessas condições, as Escolas Normais tiveram existência intermitente, sendo fechadas 

e reabertas periodicamente, por falta de alunos ou por descontinuidade administrativa. 

Somente a partir de 1870, quando se consolidam as ideias liberais de democratização e 

obrigatoriedade da instrução primária, é que as escolas normais tiveram êxito. Ao fazer uma 

análise desse período, Tanuri (2000) considera que esse quadro se caracteriza não apenas 

pelas deficiências didáticas, mas, sobretudo, pela falta de interesse da população pela 

profissão docente, decorrente dos insignificantes atrativos financeiros que o magistério 

primário oferecia e pelo pouco apreço de que gozava, a julgar pelos depoimentos da época. 

Acrescente-se, ainda, a ausência de compreensão acerca da necessidade de formação 

específica dos docentes de primeiras letras. 

Devido a esse contexto de precariedade das primeiras escolas normais, estas chegaram 

a ser desacreditadas como instrumentos para qualificação de pessoal docente. A fim de 

delinear esta situação, foi adotado o sistema de inspiração austríaca e holandesa dos 

“professores adjuntos”, que consistia em empregar aprendizes como auxiliares de professores 

em exercício, de modo a prepará-los para o desempenho da profissão docente, de maneira 

estritamente prática, sem qualquer base teórica (TANURI, 2000). 

O início do período republicano foi um destaque na história da formação dos 

profissionais do magistério, em que as escolas normais começam a expandir com o 

movimento nacionalista que se desenvolveu a partir da Primeira Guerra. Vistas como meios 

de influir no desenvolvimento do ensino primário em todo país, começa-se a cogitar a 

centralização do sistema de formação de professores ou a criação de escolas normais-modelo 

nos estados.  

Assim, o padrão de organização e funcionamento das Escolas Normais foi fixado com 

a reforma da instrução pública do estado de São Paulo. Realizada em 1890, sob a direção de 

Caetano Campos, a reforma paulista ampliou a parte propedêutica do currículo da escola 

normal, dando ênfase nas matérias científicas e exercícios práticos vinculados ao trabalho 

pedagógico, os quais eram realizados nas suas escolas-modelo anexas. Nessas escolas foram 

introduzidas as ideias de Pestalozzi, acerca dos processos intuitivos de ensino. Esta reforma 

foi também responsável pela implantação de um ensino primário de oito anos, dividido em 

dois cursos (elementar e complementar); pela organização dos grupos escolares e ainda pela 
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institucionalização de um curso superior, anexo à escola normal. Entretanto, nem todas essas 

pretensões foram concretizadas, a escola normal superior não foi instalada e os cursos 

complementares foram instalados nos estados brasileiros somente a partir da segunda década 

do século XX. Oferecidos como complemento do ensino primário, os cursos complementares 

eram destinados a funcionar como curso geral básico, de preparação para escola normal, 

justapondo-se paralelamente ao secundário. A partir dessa estruturação, introduziu-se uma 

dualidade na formação do professor: as escolas normais primárias e as escolas normais 

secundárias. 

No início do século XX, na Europa e Estados Unidos, a indústria se expandia, a 

agricultura também passava por um período de crescimento e os centros urbanos ampliavam-

se e, assim, a educação ganhava maior importância. Nesse contexto, o ensino de Matemática e 

a formação do professor desta área começaram a ter importância. Em 1908, com o Congresso 

Mundial de Matemática, em Roma, houve a constituição da primeira Comissão Internacional 

de Ensino de Matemática, encabeçada por Felix Klein (1849-1925), que mobilizou 

matemáticos e pesquisadores a repensarem o ensino de Matemática e a formação de 

professores (FERREIRA, 2013).  

Essa configuração econômica teve influências na sociedade brasileira que foi marcada, 

de um lado, pela existência de uma burguesia dependente do capital agrário-exportador, e de 

outro, por uma sociedade civil frágil e um Estado forte. Do ponto de vista político, as 

instituições autônomas de organização e representação de interesses das classes dominadas se 

enfraqueceram. Toda essa estruturação social urbano-industrial teve reflexo na educação, em 

que as diretrizes políticas do Estado para esta área tiveram por fundamento a produção da 

força de trabalho (SILVA, 2004). 

Em meio a essas influências, os princípios e bases do movimento escolanovista 

fundamentaram as reformas estaduais do ensino primário e normal, fornecendo elementos 

para uma revisão crítica dos padrões da escola normal existentes. Consolida-se, então, nesse 

período, a ideia de desdobramento de estudos propedêuticos e profissionais, em dois cursos 

distintos, com a criação ou ampliação dos estudos complementares, preparatórios ao normal e, 

em alguns estados, a divisão do curso normal em dois ciclos: um geral e outro profissional. 

Por volta do final dos anos 1920, as escolas normais já haviam se estruturado, possibilitando a 

articulação com o curso secundário e alargando a formação profissional. A pedagogia que as 

embasava fundamentava-se principalmente numa psicologia experimental, preocupada com os 

“instrumentos de medida” e com seu valor de prognóstico para a aprendizagem (TANURI, 

2000).  
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O Estado corporativo, implantado em 1930, instituiu uma nova divisão social para a 

oferta da educação no país. Nessa divisão de tarefas, coube ao Estado a ampliação e a 

integração dos ramos de conhecimento a serem transmitidos mediante o ensino universitário; 

a expansão  das oportunidades educacionais em nível médio e primário, destinadas às 

camadas mais amplas da população urbana. A igreja católica se responsabilizou pela 

promoção da educação primária e secundária das classes dominantes. Ao mesmo tempo, o 

Estado se associou aos empresários na implementação do ramo técnico-profissionalizante
19

 de 

estrutura educacional dual, ao criar um sistema paralelo de formação e implementar 

diretamente o ensino técnico-profissional agrícola, comercial e normal (SILVA, 2004) 

Essas diretrizes políticas foram progressivamente implantadas, em 1931, pela Reforma 

Francisco Campos
20

 e pela promulgação das Leis Orgânicas do Ensino, que se estenderam de 

1942 até 1946, com a reforma do ensino primário e normal. A Reforma Francisco Campos foi 

constituída por seis decretos que trataram, além da criação do Conselho Nacional de 

Educação, da organização da Universidade do Rio de Janeiro; do ensino secundário; do 

ensino comercial; da organização da educação superior e instituíram a Faculdade de 

Educação, Ciência e Letras, com o intuito de oferecer formação superior de professores para o 

ensino médio; entretanto, essa faculdade não chegou a ser criada (SILVA, 2004). 

A Reforma Francisco Campos também teve influência no ensino de matemática que 

deixou de ter como foco o desenvolvimento do raciocínio através da lógica dedutiva, 

passando a incluir o desenvolvimento da “faculdade de compreensão e de análise das relações 

quantitativas e especiais, necessárias às aplicações nos diversos domínios da vida prática e à 

interpretação exata e profunda do mundo objetivo” (Decreto nº 1989, 1931, apud MIORIM, 

1998). Nessa proposta, eram abarcadas tanto as questões voltadas ao conteúdo que se 

destinava à intuição, aplicação e utilidade da matemática; quanto àquelas voltadas para a 

metodologia de ensino, que começou a considerar o interesse do aluno, renunciando à 

memorização e ao rigor excessivo em prol da atividade e da descoberta. 

Nesse período, a formação de professores era alvo de discussão de uma parcela dos 

acadêmicos brasileiros da época. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1931) 

defendia a necessidade de uma formação de nível superior para os professores de todos os 
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 Via criação do Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial (SENAI), criado em 1942 e do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC), criado em 1946. 
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  Francisco Campos foi Ministro da Educação de 1930 a 1932, sob a influência da Escola Nova, com métodos 

de pesquisa e objetivos diferentes da escola tradicional. Pretendia através da Educação, modernizar o país e a 

economia (STAMATO, 2003). 
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graus de ensino e fazia uma crítica à forma como, até então, se selecionavam os professores, 

que, em sua maioria, eram engenheiros (FERREIRA, 2013).  

O movimento da escola nova continuava a centrar-se nos programas mais flexíveis, 

adaptados ao desenvolvimento e à individualidade das crianças; na inversão dos papéis do 

professor e do aluno, ou seja, a educação como resultado das experiências e atividades 

realizadas pelo educando, sob o acompanhamento do professor; ensino ativo em oposição a 

um criticado “verbalismo” da escola tradicional. A tentativa de introdução de tais ideias na 

legislação escolar levou a novas e significativas remodelações no âmbito da escola normal, 

destacando-se a reforma realizada por Anísio Teixeira no Distrito Federal, efetivada pelo 

Decreto nº 3810, de 19/3/1932 (TANURI, 2000). 

Assim, uma nova fase se abriu com o advento dos Institutos de Educação, concebidos 

como espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como objeto do ensino, mas 

também da pesquisa. Nesse âmbito, as duas principais iniciativas foram o Instituto de 

Educação do Distrito Federal, criado por Anísio Teixeira, em 1932; e o Instituto de Educação 

de São Paulo, implantado em 1933, por Fernando de Azevedo, ambos sob a inspiração dos 

ideários da Escola Nova.   

A Escola Normal do Distrito Federal foi transformada em Instituto de Educação, 

constituído de quatro escolas: Escola de Professores, Escola Secundária (com dois cursos, um 

fundamental com cinco anos, e um preparatório, com um ano), Escola Primária e Jardim-de-

infância. As três últimas eram utilizadas como campo de experimentação dos alunos. O curso 

regular de formação de professores era feito em dois anos na Escola de Professores, cujo 

currículo incluía as seguintes disciplinas: biologia educacional, sociologia educacional, 

psicologia educacional, história da educação, introdução ao ensino. Além disso, a escola 

oferecia cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e extraordinários (VIDAL, 

1995). Em 1935, a Escola de Professores foi incorporada à Universidade do Distrito Federal, 

com o nome de Faculdade de Educação.  

Originado da reforma educacional, proposta por Fernando de Azevedo, o Instituto de 

Educação de São Paulo foi a primeira escola de nível superior destinada à capacitação do 

professor. Este foi incorporado a Universidade de São Paulo em 1934 e, em conjunto com a 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, ficou responsável pelo preparo docente em nível 

superior. No primeiro nível, funcionavam, para aplicação, o jardim de infância, a escola 

primária e a escola secundária, o fundamental (cinco anos) e o complementar (um ano), 

condição para acesso à escola de professores. O segundo nível correspondia à Escola de 

Professores e oferecia estudos superiores.  
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O curso de Matemática da USP foi instalado na modalidade Bacharelado, com duração 

de 3 anos. Somente após o Departamento de Educação ter sido agregado à Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras (FFCL) é que passou a existir o curso de Licenciatura em 

Matemática, com o objetivo de formar professores de Matemática. A estrutura da 

Licenciatura, no entanto, era a mesma do Bacharelado, com mais um ano de disciplinas da 

área de Educação (3 + 1) (STAMATO, 2003). 

Com a criação da USP, a formação de professores de Matemática teve um respaldo 

pelo estabelecimento de cursos específicos, cujo objetivo era a formação de professores para o 

ensino secundário. Até então, os professores de Matemática eram, na sua maioria, 

engenheiros, profissão de maior prestígio social. Como não existiam instituições que 

promovessem a formação específica do professor de Matemática para atuar nesse nível de 

ensino, podiam exercer o magistério os profissionais com formação técnica e, no caso de 

professor das primeiras séries, nenhuma formação particular era necessária.  

Nessa época, o curso de Matemática voltado à formação de professores (mais tarde 

chamado de licenciatura), tinha duração de três anos e compreendia basicamente as 

disciplinas de Geometria (analítica e projetiva), Análise Matemática, Física Geral e 

Experimental, Cálculo Vetorial, Mecânica racional e Geometria. A formação do professor de 

matemática passava por duas etapas: uma desenvolvida na FFCL, cujo objetivo era o estudo 

aprofundado da Matemática, e outra, no Instituto de Educação, cujo propósito era preparar 

pedagogicamente o futuro professor (SILVA, 2000). Como a autora destaca, “desde o início 

da criação dos cursos de bacharelado e licenciatura, houve uma nítida separação entre 

conteúdo específico e formação pedagógica” (SILVA, 2000, p. 01). 

A formação de professores de matemática teve muita influência de matemáticos 

italianos que atuavam na USP. Além de suas preocupações matemáticas, eles tinham interesse 

pelo ensino. Atentos às novas propostas mundiais, esses professores traziam para o Brasil 

uma visão do ensino de Matemática mais intuitiva, menos formal e presa a fórmula e regras, 

sugerindo a utilização de materiais concretos como uma forma de aproximar o conteúdo dos 

alunos.  Os cursos de licenciatura e bacharelado eram ministrados, muitas vezes, sob a forma 

de seminários. Contudo, o enfoque do curso esteve centrado basicamente na transmissão do 

saber científico, sendo a formação pedagógica relegada a um plano secundário.  

O curso era voltado para a formação de pesquisadores em Matemática e, em segundo 

plano, para a formação de professores de Matemática. O saber era fragmentado e não oferecia 

ao futuro professor os elementos necessários para relacionar os conteúdos aprendidos e as 

teorias estudadas à prática (FERREIRA, 2013). Silva (2000) destaca que, na visão dos 
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professores estrangeiros, cumprir o programa era sinônimo de qualidade e que o modelo de 

ensino estava mais apoiado no profissional matemático universitário do que no professor de 

ensino secundário. Ministrar uma disciplina considerada difícil poderia ser sinônimo de 

grande sabedoria e, quando os resultados das avaliações tinham muitas reprovações, o 

professor era considerado muito bom. Os reflexos dessas práticas e concepções ainda hoje são 

percebidos em alguns cursos de formação de professores. Nessa estrutura em que o saber 

científico ocupava lugar de destaque, não havia espaço para discussões mais amplas sobre o 

saber escolar, sobre as influências da história da Matemática, da filosofia, da análise das 

influências sociais e culturais no contexto escolar.  

Com o Golpe de 1937, as instituições de ensino superior sofreram todo tipo de 

repressão. A USP teve seu projeto inicial modificado com o esvaziamento da FFCL. Além 

disso, a extinção do Instituto de Educação da USP, em 1938, com a criação de uma seção de 

Educação na Faculdade de Filosofia, alterou significativamente o projeto de formação de 

professores proposto do Fernando de Azevedo. Foi sobre essa base que se organizaram os 

cursos de formação de professores para as escolas secundárias, generalizados para todo país a 

partir do Decreto-Lei nº 1190, de 4 de abril de 1939. Com esse decreto, a UDF foi extinta, 

ocorrendo a incorporação de seus cursos à Universidade do Brasil, em especial à Faculdade 

Nacional de Filosofia (FNFi), a qual foi referência para a demais escolas de nível superior.   

Esse decreto foi normatizado para todo o país em que enfatizava o “esquema 3+1” 

para os cursos de licenciatura e Pedagogia. O “esquema 3+1” correspondia a três anos para o 

estudo de disciplinas específicas e um ano para a formação didática. De acordo com 

Fernandes e Cunha (2012), nesse modelo curricular, a responsabilidade de formar o professor 

se concentrava nas chamadas matérias pedagógicas, como: didática, psicologia, sociologia e, 

em alguns casos, filosofia e antropologia, enfatizando um primado da teoria sobre a prática. À 

licenciatura coube o papel de formar professores para ministrar as várias disciplinas que 

compunham os currículos das escolas secundárias e à Pedagogia ficou responsável por formar 

os professores para exercer a docência nas Escolas Normais. Saviani (2009) salienta que, ao 

ser generalizado, o modelo de formação de professores em nível superior perdeu sua 

referência de origem, cujo suporte eram as escolas experimentais às quais competia fornecer 

uma base para a pesquisa que pretendia dar caráter científico aos processos formativos. 

A primeira diretriz nacional para a formação de professores no Brasil foi estabelecida 

com a Lei Orgânica do Ensino Normal em 1946, a qual proporcionou certa uniformidade na 

formação para o magistério. Essa lei definiu como finalidade do ensino normal a formação do 

pessoal docente necessário às escolas primárias; a habilitação de administradores escolares 
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para estas escolas e o desenvolvimento e propagação de conhecimentos e técnicas 

relacionadas à educação da infância. Assim, o ensino normal ficou dividido em dois níveis: 

cursos de primeiro ciclo, destinados à formação de regentes de ensino primário, com duração 

de quatro anos, oferecidos pelas Escolas Normais Regionais; cursos de segundo ciclo, que 

eram responsáveis pela formação de professor primário, com duração de três anos, oferecidos 

pelas Escolas Normais, com exigência de certificado de conclusão do primeiro ciclo do curso 

secundário geral ou do curso de regente. Além desses dois tipos de instituições formadoras de 

professores, foram criados os Institutos de Educação que, além de oferecer os cursos 

mencionados acima, deveriam possuir Jardim de Infância e a Escola Primária, anexos, e 

cursos de especialização de professores primários e habilitação de administradores escolares 

(SILVA, 2004). 

Em relação a esse contexto, Saviani (2009) destaca que, ao serem implantados, tanto 

os cursos normais, quanto os de licenciatura e Pedagogia centraram a formação no aspecto 

profissional garantido por um currículo composto por um conjunto de disciplinas a serem 

frequentada pelos alunos, dispensada a exigência de escolas-laboratório. Essa situação 

representou, para o cenário brasileiro, uma tendência dualista em que os cursos de licenciatura 

foram fortemente marcados pelos conteúdos culturais-cognitivos, relegando o aspecto 

pedagógico-didático a um apêndice de menor importância. 

Em 1946, foi promulgada uma nova constituição brasileira, elaborada em um contexto 

de redemocratização da sociedade pós-Estado Novo. Essa constituição pautou pelo espírito 

liberal e democrático, assegurando direitos e garantias individuais ao cidadão, estabeleceu o 

direito à educação e atribuiu ao Estado o dever de assegurar este direito. A partir desse 

momento, o debate sobre a educação se voltou para a elaboração da primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), marcado, mais uma vez, pela disputa entre liberais e 

católicos, agora aliados ao grupo dos empresários leigos do ensino. A LDB, de 1961, manteve 

a mesma estrutura em relação à Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946. Conservou a 

existência da formação do professor primário em dois níveis: ginasial, com, no mínimo, 

quatro séries anuais, no qual, além de disciplinas obrigatórias do ensino secundário, seria 

ministrada a preparação pedagógica, concedendo o diploma de regente de ensino primário; e 

colegial, três séries anuais, concedendo o diploma de professor primário. Definiu também que 

a formação de professores para o ensino médio seria feita nas faculdades de filosofia, ciências 

e letras e a de professores de disciplinas específicas de ensino médio técnico em cursos 

técnicos especiais de educação técnica. Nos institutos de educação, poderiam funcionar cursos 

de formação de professores para o ensino normal, de acordo com as normas definidas para os 
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cursos pedagógicos das FFCL sem, no entanto, definir se esta formação seria validada em 

nível superior (SILVA, 2004). 

Diante do Movimento da Matemática Moderna (MMM)
21

, nos anos 1950, que tinha 

como foco aproximar o ensino escolar da ciência, ter uma matemática voltada para a técnica e 

desprovida de problematizações, com ênfase no formalismo, no rigor e na linguagem da 

Matemática; as questões relativas ao ensino da Matemática começaram a ser discutidas com 

mais intensidade. A partir do primeiro Congresso Nacional de Ensino de Matemática, em 

1955, os problemas relacionados ao ensino de matemática, bem como as reais condições de 

seu ensino, começaram a ser discutidos no Brasil, estimulando o envolvimento dos 

professores nessas discussões e a criação de Círculos de Professores de Matemática. 

A separação dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Matemática deu-se no final 

da década de 1960, após muita discussão, durante toda a década, sobre a necessidade e 

importância de estruturas curriculares distintas. Nessa época, foram criadas disciplinas 

próprias de Licenciatura, como História da Matemática e Complementos de Matemática, mas 

os cursos de Bacharelado e Licenciatura tinham, ainda, uma grande parte comum 

(STAMATO, 2003). 

No final da década de 1960 e início da década de 1970, período marcado pelo regime 

militar-tecnocrático, foi implantada uma profunda reforma do ensino no Brasil, mais 

precisamente no ensino superior. Em 1968, foi definida a organização do ensino superior sob 

a forma prioritária de universidade e não de escolas isoladas, acabou-se com o sistema de 

cátedras, instituindo os departamentos, estabeleceu-se o ciclo básico e foram definidas as 

condições para a implantação da pós-graduação. A estes cursos, coube oferecer a formação 

dos professores para atender as demandas do ensino superior em crescente expansão e formar 

quadros para a produção do conhecimento no país. Além disso, criaram-se os cursos 

profissionais de curta duração (SILVA, 2004). 

A Lei nº 5.540/68 definiu que a formação de professores para o ensino de segundo 

grau, de disciplinas gerais ou técnicas, bem como do preparo de especialistas destinados ao 

trabalho de planejamento, supervisão, administração, inspeção e orientação de escola e de 

sistemas de ensino deveriam ser feitos em nível de terceiro grau. Essa lei teve como 

consequência a modificação do curso de Pedagogia, fracionando-o em habilitações técnicas, 

para a formação de especialistas, e orientando-o não apenas para a formação do professor do 
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 O Movimento da Matemática Moderna nasceu em meados do século XX, quando um grupo de pessoas, 

interessadas pelo ensino de matemática, concluiu que seria conveniente adaptar ao ensino dessa disciplina duas 

das principais caraterísticas da matemática do século XX: abstração e análise das estruturas e modelos 

subjacentes (EVES, 1997). 
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curso normal, mas também do professor do curso primário em nível superior, mediante o 

estudo da Metodologia e Prática de Ensino do 1º grau (TANURI, 2000). 

A reforma de 1969 afetou profundamente a formação do professor de Matemática. A 

Licenciatura e o Bacharelado, que eram cursos sob a responsabilidade das Faculdades de 

Filosofia, passaram a ser de responsabilidade partilhada entre as Faculdades de Educação e os 

Institutos de Matemática. Os Institutos de Matemática se incluíam nas áreas prioritárias dos 

planos de desenvolvimento governamentais e estavam preocupados com a recentemente 

criada carreira de matemático (STAMATO, 2003). 

Durante a ditadura militar, marcada pelo predomínio da pedagogia tecnicista, sob o 

signo da psicologia comportamental e da tecnologia educacional, surgiram estudos e 

propostas que privilegiaram a “dimensão técnica” necessária ao ensino. Nessa conjuntura, as 

preocupações deslocam-se para os meios destinados a modernizar a prática docente para a 

“operacionalização” dos objetivos, para o “planejamento”, coordenação e o controle das 

atividades, para os “métodos e técnicas” de avaliação e para a utilização de novas tecnologias 

de ensino. “Tratava-se de tornar a escola ‘eficiente e produtiva’, ou seja, torná-la operacional 

com vistas a preparação para o trabalho, para o desenvolvimento econômico do país, para 

segurança nacional” (TANURI, 2000, p. 79).  

Em meio a esse movimento, com o objetivo de profissionalizar em menor tempo, 

treinando os profissionais para as demandas do mercado, a formação do professor de 

Matemática passou a ter a seguinte estrutura: um ciclo básico, compartimentando a formação 

geral e um ciclo profissional, composto por alguns cursos de curta duração e outros de longa 

duração. Os cursos de curta duração de Licenciatura de Ciências habilitavam para lecionar 

Matemática, Física e Biologia (FERREIRA, 2013). 

Adequando-se aos pressupostos da Teoria do Capital Humano, a reforma do ensino de 

1º e 2º graus, implantada pelo regime militar por meio da Lei nº 5.692/71, definiu a expansão 

da escolarização obrigatória e gratuita para oito anos, modificou os ensinos primário e médio, 

alterando sua denominação para primeiro e segundo grau, respectivamente, e implantou a 

profissionalização obrigatória e compulsória do ensino de 2º grau. No âmbito dessas 

mudanças, foi instituída a habilitação específica de 2º grau para o exercício do magistério da 

1ª à 4ª série do 1º grau (HEM), com duração de três anos (2.200 horas). Para o ensino de 5ª à 

8ª séries do 1º grau, seria exigida habilitação específica de grau superior, em curso de 

graduação, representada em licenciatura de 1º grau, obtida em curso de curta duração. A 

atuação no ensino de 5ª e 8ª séries do 1º grau e em todas as séries do 2º grau seria permitida 

aos docentes com habilitação específica, obtida em curso superior de graduação 
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correspondente à licenciatura plena. O currículo mínimo compreendia o núcleo comum, 

obrigatório em todo território nacional para todo o ensino de 1º e 2º graus, destinado a 

garantir a formação geral; e uma parte diversificada, visando à formação especial. Tanuri 

(2000) explica que tal situação acabou por excluir, do currículo, componentes instrumentais 

importantes, relativos à metodologia da alfabetização e da matemática. 

Silva (2004) salienta que, apesar de definir claramente as exigências para a formação 

de professores, diante da falta de professores formados no Brasil, essas exigências propostas 

na Lei nº 5.692/71 foram relegadas, visto que, nas disposições transitórias, elas foram 

esvaziadas ao permitir a atuação de professores sem habilitação para o magistério, mediante 

uma formação pedagógica complementar. Além disso, pode-se questionar a fragilização da 

própria formação superior do professor por meio da criação das licenciaturas curtas e 

polivalentes, que reduziram o tempo e a qualidade de preparação destes profissionais.  

Ao instituir a profissionalização obrigatória do ensino de 2º grau, o Curso Normal 

perdia o status de escola, diluindo-se numa das muitas habilitações profissionais do ensino de 

segundo grau, a chamada Habilitação Específica para o Magistério (HEM). Desapareciam os 

Institutos de Educação e a formação de especialistas e professores para o curso normal passou 

a ser feita exclusivamente no curso de Pedagogia. Diante desse quadro, vários trabalhos sobre 

o assunto enfatizam o “esvaziamento”, a “desmontagem”, a “desestruturação” e a 

“descaracterização” sofrida pela escola normal (TANURI, 2000). Sobre essa pauta, Saviani 

(2009) também expressa sua preocupação ao enfatizar que a formação de professores para o 

antigo ensino primário foi reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, 

configurando um quadro de precariedade bastante preocupante. 

Com o enfraquecimento do regime militar, o final da década de 1970 foi marcado por 

um período de intensas reivindicações que se orientavam no sentido da democratização da 

sociedade brasileira. Nessa conjuntura social, como forma de mobilização e resistência, foram 

se constituindo várias instituições, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), a realização do “I Seminário de Educação Brasileira”, na Unicamp, a criação da 

Associação Nacional de Educação (ANDE) e a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação (ANPEd). É nesse contexto que começam a surgir as primeiras 

pesquisas sobre formação de professores de Matemática no Brasil. Segundo Ferreira (2013), 

são defendidas as primeiras dissertações de mestrado sobre a formação do professor de 

Matemática, cujo foco recai no desenvolvimento de estratégias eficientes de treinamento e 

diagnósticos, que comparavam a influência de características do professor sobre o 
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desempenho do aluno. Nessa ocasião, o professor era percebido como simples executor de 

propostas produzidas por estudiosos.  

Mediante a situação de precariedade na formação do professor em âmbito nacional, a 

queda das matrículas da HEM e o descontentamento e a desvalorização da profissão, emerge 

um contexto de discussões, pesquisas e propostas em torno do ensino normal, propiciando 

iniciativas por parte do Ministério da Educação e das secretarias estaduais.  Com a gravidade 

dos problemas, o governo lançou, em 1982, os Centros de Formação do Magistério 

(CEFAM), com o intuito de “revitalização da Escola Normal”, que não teve continuidade por 

falta de incentivo político em relação aos professores formados nesses centros.  

No início da década de 1980, no período de transição da ditadura para a democracia, 

tinha-se o desafio de colocar a educação a serviço de um projeto de democratização da 

sociedade, os profissionais da educação, pesquisadores e professores, começaram a pensar 

sobre a necessidade de mudanças na formação dos docentes que vinha sendo feita por meio de 

uma proposta tecnicista. De acordo com Cunha (2013), as pesquisas educacionais estavam 

voltadas para os referenciais filosóficos e sociológicos, uma vez que se preocupavam com os 

problemas do país, na fase de reconstrução democrática. Na escola, produziam-se 

movimentos reivindicando maior autonomia dos coletivos institucionais e experiências 

inovadoras, que pretendiam a ruptura com as práticas tradicionais de ensinar e aprender.  

Nesse movimento, estabeleceram-se novos olhares para a função docente, em que os 

educadores enfatizaram ideias progressistas sobre a formação do educador, destacando o 

caráter sócio-histórico dessa formação, a necessidade de um profissional de caráter amplo, 

com pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento da 

consciência crítica que lhe permitiria interferir e transformar as condições da escola, da 

educação e da sociedade (FREITAS, 2002). É nesse momento, que ocorreram os primeiros 

encontros nacionais e estaduais de Educação Matemática, nos quais se discutia a formação do 

educador matemático e as licenciaturas. É criada, em 1987, a Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática (SBEM), um marco na história da Educação Matemática. 

Assim, a formação de professores foi afetada por tais movimentos e a sua 

compreensão começou, então, a ser questionada e ampliada, incorporando as dimensões 

culturais e subjetivas que, até aquele momento, estavam ausentes dos estudos a respeito da 

docência. Nesse sentido, os estudos que se distanciavam da racionalidade técnica foram muito 

importantes e passaram a construir uma base nacional de produção investigativa.  

Nesse período, reivindicava-se que a formação de todos os professores ocorresse em 

nível superior e que houvesse uma base nacional, fundamentando a organização curricular dos 
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cursos de licenciatura. Dessa forma, houve um amplo movimento pela reformulação dos 

cursos de Pedagogia e de licenciaturas. Nessa reformulação, a maioria das instituições tendeu 

a situar como atribuição do curso de Pedagogia a formação de professores para a educação 

infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental. 

Contraditoriamente à década de 1980, a década de 1990, que impulsionava o modelo 

neoliberal, no governo Fernando Henrique Cardoso, é marcada pela centralidade na formação 

de competências e habilidades e ênfase no caráter da escola como instituição voltada para a 

prática reflexiva do professor, tornando-se alvo fácil das políticas neoliberais baseadas na 

qualidade
22

 em detrimento da formação humana. Nessa ordem, esse período se constituiu em 

meio às reformas na educação brasileira, marcadas pela produção de documentos oficiais, leis, 

diretrizes e decretos embasados pelas recomendações de organismos multilaterais 

internacionais. As recomendações desses organismos incidem sobre as diretrizes e 

justificativas acerca da necessidade de reforma da educação básica, para suprir a defasagem 

existente entre as exigências do sistema produtivo e as possibilidades de resposta do sistema 

educativo na preparação de recursos humanos adequados ao mercado de trabalho e à cultura 

da empregabilidade (MAZZEU, 2009). Sob o slogan da qualidade da educação como 

condição para o processo de acumulação de riquezas e aprofundamento do capitalismo, as 

avaliações externas ganham força e foram a chave-mestra para as políticas de formação, de 

financiamento, de descentralização e gestão de recursos (FREITAS, 2002).  

Diante de um complexo cenário de descaso e desvalorização da profissão docente e de 

uma diversidade de instituições formadoras de professores, em 1996, foi promulgada a Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96), que passou a estabelecer a formação superior em curso 

de licenciatura plena para docentes que atuarão na educação básica que, até então, era 

realizada em nível médio. Essa Lei, em seu artigo 61, estabelece a associação entre teoria e 

prática, incluindo a capacitação em serviço e o aproveitamento da formação e de experiências 

anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Segundo Mazzeu (2009), essa 

iniciativa buscou atender à orientação das agências multilaterais por uma formação inicial 

mais rápida e flexível, abstraindo do processo de formação do professor a pesquisa e a 

extensão e atribuindo forte ênfase à formação pela prática. 

                                                      
22

 De acordo com Shiroma e Santos (2014), a qualidade da educação diz respeito à função social da escola na 

medida em que também é resultado da construção e transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados. 

Porém, a qualidade a qual nos referimos aqui está relacionada com os “slogans” veiculados pelos reformadores, 

que definem esta palavra pelos bons resultados quantitativos nas avaliações externas de larga escala. De acordo 

com Fonseca (2009), do ponto de vista pragmático, a educação de qualidade se resume ao provimento de padrões 

aceitáveis de aprendizagem para inserir o indivíduo como produtor-consumidor na dinâmica do mercado. 
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Mesmo diante de mudanças concretas na FP proposta pela LDB, estas não conseguem 

resolver o problema da formação de professores, na medida em que tais mudanças propõem 

um modelo de formação docente que se desvincula de uma formação universitária, 

introduzindo os Institutos Superiores
23

 de Educação e as Escolas Normais Superiores como 

alternativa aos cursos de Pedagogia e licenciatura. A legislação revela, também, a intenção de 

construir um modelo de formação mais aligeirado, mais barato, por meio de cursos de curta 

duração, constituindo uma preparação técnico-profissionalizante. 

Nesse contexto, se inserem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a 

Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002), que se destinam à 

regulamentação dos cursos em nível superior: licenciatura, graduação plena. Essa normativa 

toma como fundamento, dentre outros documentos, os Referenciais para a Formação de 

Professores (BRASIL, 1998b), o qual elege um modelo de formação que adota o 

desenvolvimento de competências profissionais como princípio, a reflexão sobre a prática e o 

desenvolvimento profissional permanente como eixos articuladores. 

 No Parecer do CNE nº. 09/2001 se encontram explicitados os fundamentos teóricos e 

epistemológicos destas Diretrizes. Conforme estes fundamentos, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais defendem que a formação do professor tenha como núcleo a construção de 

competências que devem perpassar os conteúdos e a abordagem metodológica, de modo a 

organizar um percurso de aprendizagem que articule teoria e prática. Esta pretensa 

“articulação” ocorre por meio da subsunção da teoria à prática, atribuindo caráter instrumental 

à primeira. A ação e a competência são consideradas categorias fundantes dos processos 

formativos, em torno dos quais são definidos os objetivos, os conteúdos, as concepções de 

aprendizagem e as metodologias implicadas na formação docente (MAZZEU, 2009). 

Nesse sistema de formar por competências, as avaliações tomam uma dimensão de 

premiação dos professores e das instituições de ensino de acordo com seu desempenho, o qual 

deve ser condizente com o mundo do trabalho. Esta proposta tende a transferir a culpa das 

mazelas educacionais para o professor e para as instituições de ensino, tirando a 

responsabilidade do Estado dessas questões. 

Com base nessa organização, o “saber fazer” passa a sobrepor a qualquer outra forma 

de saber, travestido sob a denominação de “competência”. Na visão de Freitas (2002), essa 

proposta de formação aproxima a área da educação e da formação de professores do trabalho 

material, na medida em que reduz a formação a um processo de desenvolvimento de 

                                                      
23

 Convém destacar que estes intitutos não se efetivaram na prática. 
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competências para lidar com as técnicas e os instrumentos do ensino e da aprendizagem, 

incluindo a visão instrumental da investigação e da pesquisa. Sob o slogan do “aprender a 

aprender”, esta proposta também transfere para os professores a responsabilidade pela sua 

formação e por seu aprimoramento profissional, que tem como consequência o seu 

afastamento de suas categorias profissionais e organizações. Moretti e Moura (2010) ainda 

destacam que o conceito de competência, como vem sendo abordado nos documentos oficiais 

nacionais de políticas públicas de educação, vincula-se às características individuais dos 

sujeitos, à adaptação à realidade social e foca na atividade prática, não colaborando com a 

concepção de educação, formação e trabalho que contribua com o processo de apropriação do 

humano genérico pelo homem singular, uma vez que está a serviço de uma concepção 

alienada de trabalho. 

Com a preocupação de ampliar a formação do professor da Educação Básica (FPEB) 

para o ensino superior, instituída pela LDB/96, instaura-se no país a necessidade de expandir 

o lócus para esta formação. Nesse cenário, há um aumento das instituições privadas e da 

educação à distância, com a criação da UAB, pelo Decreto nº 5.800 de 08 de junho de 2006, 

com o objetivo de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de Educação Superior 

no Brasil, prioritariamente para FPEB.  

Em relação ao número de matrículas nos cursos de licenciatura no país, um estudo 

realizado por Barreto (2015), com base nos Censos da Educação Superior de 2001 e 2011, 

sinaliza que o crescimento das matrículas a distância foi de 0,6%, em 2001, para 31,6% em 10 

anos. Nos cursos de Pedagogia, quase metade das matrículas (48%) está na EaD e, dessas, 

87,8% são do setor privado. Dos 19% de matrículas de outras licenciaturas em cursos a 

distância, 52% também acontecem no setor privado.  Essa repercussão em relação à demanda 

pela oferta de cursos para a FPEB é alvo de preocupação em relação à qualidade desses 

cursos. A esse respeito, Barreto (2011) alerta que a predominância da iniciativa privada e da 

EaD nos cursos de FPEB traz duas preocupações: 1º) o fato de a expansão das instituições 

privadas e sua transformação em grandes empresas, nem sempre, virem acompanhadas da 

preocupação com a produção do conhecimento por meio da pesquisa, nem pelo zelo especial 

com o ensino; 2º) a rápida expansão da EaD implicou, em alguns casos, o improviso dos 

projetos pedagógicos e da infraestrutura necessária, sem o devido apoio aos alunos, o que vem 

ocasionando elevados números de evasão. 

A primeira década do século XXI, ainda sob o impacto das políticas neoliberais, 

implementadas nas últimas décadas do século XX, afirmou-se como um período de retomada 

das políticas de combate à pobreza e à redução das desigualdades sociais, assim como um 
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novo desenho para as políticas educacionais brasileiras. Diante desse quadro, as diretrizes 

curriculares de 2001 e 2002 foram propostas na tentativa de superar o modelo de formação 

existente, em que os currículos fossem organizados com o intuito de privilegiar a tematização 

dos conhecimentos escolarizados, dos saberes da experiência e dos processos de iniciação 

científica, a inclusão do estágio supervisionado a partir da metade do curso, fortalecendo, 

assim, a identidade da licenciatura. No entanto, ao se afastar da proposta que privilegiava a 

teoria em detrimento da prática, corria-se o risco de retirar a reflexão crítica dos processos de 

formação, proporcionada pelo recuo da teoria (FERNANDES; CUNHA, 2012).  

Em meio a tantos percalços, há de se considerar que ocorreram alguns avanços quanto 

à formação docente por meio de políticas públicas educacionais e o fomento de programas de 

formação inicial e continuada de professores e de incentivo e apoio à iniciação docente. 

Dentre esses, destacam-se, respectivamente, o Decreto nº 6.755/2009 que institui a Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (PARFOR), o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de 

Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA). 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) foi 

configurado como uma política emergencial para fomentar cursos para primeira e segunda 

licenciaturas e formação pedagógica. O PIBID, instituído em 2009, por meio da Portaria 

Normativa nº 122 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), é um programa de apoio e de incentivo à iniciação à docência, por meio da 

concessão de bolsas vinculadas a projetos, cujos objetivos, dentre outros, são os de diminuir a 

evasão, aumentar a procura por cursos de licenciatura e valorizar o magistério. Em 2010, 

também no âmbito da CAPES, foi instituído o PRODOCÊNCIA, por meio da Portaria nº 119, 

que em seu Art. 1º estabelece como objetivo principal o apoio financeiro a projetos 

institucionais que visem contribuir para a elevação da qualidade dos cursos de licenciatura, na 

perspectiva de valorizar a formação de professores para a educação básica. Resguardados os 

benefícios destes programas, é necessário reconhecer que eles não são políticas de estado para 

a educação e a formação de professores. Isso porque não atendem à totalidade dos 

licenciandos e sua vigência é por tempo determinado, emergencial e descontínua. 

Ainda no que se refere à formação dos profissionais do magistério da EB, em 1º de 

julho de 2015, foi aprovada a Resolução CNE/CP nº 02/2015, que “define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada”. Essa resolução manteve o foco no desenvolvimento de competências. 
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Diante desse cenário histórico em que a formação de professores veio se constituindo, 

observamos uma proposta de formação que deriva de uma concepção empirista, na qual 

bastava que o professor dominasse o conteúdo a ser ensinado e se restringia à observação dos 

mestres mais experientes. Nessa direção, percebe-se a preocupação com os conteúdos 

específicos das áreas e a questão pedagógica, de início ausente, e que vai penetrando 

lentamente até ocupar posição central nos ensaios de reformas das décadas de 1930. Segundo 

Brzezinski (1996), a separação entre os estudos de conteúdo específico e pedagógico perdurou 

por 23 anos e as sequelas deixadas são visíveis até os dias de hoje.  

Esse aspecto é bem retratado nas pesquisas que versam sobre a formação de 

professores de Matemática. Gatti e Nunes (2009, p.110) alertam que: 

 

Fica claro que esses cursos de licenciatura em Matemática estão formando 

profissionais com perfis diferentes, alguns com uma formação matemática 

profunda, que talvez não se sintam preparados para enfrentar as situações de 

sala de aula, que não se restringem ao saber matemático. Outros, com uma 

formação pedagógica desconexa da formação específica em Matemática, 

forçando o licenciando a encontrar as inter-relações entre essas formações. 

Considera-se que os poucos cursos de Licenciatura em Matemática, que 

oferecem uma formação mais aprofundada em Educação Matemática, como 

os que estariam propiciando experiências aos futuros professores mais 

contextualizadas e mais significativas para a construção da prática 

pedagógica. 

 

Só a partir do século XX é que a proposta de formação de professores foi sendo mais 

bem estruturada, “a busca dos fundamentos científicos de uma qualificação formal foi se 

estabelecendo apenas à medida que a educação passou a ser entendida como função pública, 

tornando-se um problema nacional e governamental” (SCHEIBE, 2008, p. 41).  Mesmo diante 

de uma proposta política mais consolidada, com a estruturação das instituições de pesquisa e a 

consolidação dos movimentos de discussão em torno da formação de professores, esta, ainda 

hoje, sofre com as influências de uma sociedade capitalista, pautada nos princípios da 

produtividade e eficiência e com a adequação às demandas do mercado competitivo e 

globalizado. Gentil e Costa (2011) reiteram que a tríade educação - desenvolvimento 

econômico - mundo do trabalho - vem implementando as políticas de formação de 

professores, em diferentes períodos, no que diz respeito ao estímulo à formação de mais 

professores. Esta demanda surge a partir do momento em que o mercado de trabalho 

necessitou de trabalhadores com um mínimo de estudos; assim, valorizou-se a escolarização, 

ampliando a oferta de ensino.  



76 

 

Nesses moldes, os destaques centrais da formação de professores recaíram sobre a 

trajetória de construção da identidade pessoal-profissional, primando pelo objetivo da 

promoção da reflexão, preferencialmente da “reflexão crítica” acerca da própria prática. 

Contudo, observamos que o princípio que tem norteado a formação, neste paradigma, é a 

dimensão técnica, da prática de ensino, que passa a ocupar um lugar central, em detrimento 

dos seus próprios fundamentos. Privilegia-se a forma mutilada de conteúdo, ou seja, a forma 

em detrimento do conteúdo. Nessa proposta de formação, há o descarte da teoria, da 

objetividade e da racionalidade, expressa na desqualificação dos conhecimentos clássicos e 

universais, em que os conhecimentos sincréticos, empíricos, fortuitos, heterogêneos e de 

senso comum substituem a sistematização de relações explicativas causais já conquistadas 

pela humanidade (MARTINS, 2010). 

Em relação à formação de professores de matemática, também não foi diferente; a 

licenciatura em matemática inicia-se com uma roupagem bacharelesca, com professores sem 

formação na área. Vem sendo constituída com uma nítida separação entre conteúdo específico 

e pedagógico, apresentando um saber fragmentado, com ênfase nos conteúdos específicos da 

área. Por influência estrangeira (italiana), nos cursos de formação de professores de 

matemática, prevalece a quantidade em detrimento da qualidade, ou seja, o mais importante 

era a quantidade de conteúdo estudado, sendo considerado bom professor aquele que 

reprovava em massa.  

Mediante o exposto, observamos que as discussões sobre formação inicial de 

professores reafirmam que a “formação não é um campo neutro e que está fortemente 

imbricada nas dimensões políticas e epistemológicas de seu tempo” (FERNANDES; 

CUNHA, 2012, p. 56). Sendo assim, cabe a nós, professores formadores, lutarmos contra esse 

sistema de formação que não considera a formação humana, pautada nos princípios de uma 

sólida formação teórica, tendo em vista a emancipação do sujeito que dela participa. 

 

2.2 O PROCESSO DE FORMAÇÃO COMO ATIVIDADE  

 

Analisar o processo de formação docente a partir de uma perspectiva histórico-cultural 

leva-nos a considerar a escola como um lócus de socialização do conhecimento, que é 

produzido historicamente, o qual se consolida nos conteúdos curriculares. A aprendizagem é, 

dessa forma, a apropriação desse conhecimento pelo aluno, que se realiza pela intervenção do 

professor por meio da mediação. E, nesse processo, o professor tem importante papel de 

ajudar os alunos, dotando-os de conhecimentos que lhes permitirão construir capacidades para 
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novas operações mentais ou para modificar as existentes. Para isso, cabe a ele o domínio 

desse conhecimento, bem como o domínio dos meios para torná-lo acessível aos estudantes, 

pois este é o núcleo da sua atividade.  

Dessa forma, compreender a natureza da atividade docente implica o entendimento da 

docência como atividade, pois, segundo Moura (2000, p. 41), é pela atividade que o professor 

se constitui como ser humano e profissional, uma vez que “a atividade reproduz a dimensão 

da escola, pois ao desenvolver um objetivo de ensino representa uma determinada cultura. 

Sendo assim, a atividade de ensino é geradora de significados ao compartilhar saberes 

acumulados em jogo pelo conjunto dos que fazem o ensino”. Complementando esse 

entendimento, Ringon, Asbahr e Moretti (2010, p. 35) afirmam que o professor, quando está 

em atividade, não desenvolve uma atividade alienada, pois o trabalho pedagógico caracteriza-

se pela relação direta com o conhecimento. Segundo elas, “ao agir intencionalmente, 

desenvolvendo ações que visam favorecer a aprendizagem de seus estudantes, o professor 

objetiva em sua atividade o motivo que o impulsiona”. Isso quer dizer que é estando em 

atividade que a relação significado social e sentido pessoal da docência se estabelecem numa 

relação dialética, propiciando ao professor um trabalho não alienado que favorece, assim, uma 

atividade geradora de sentido para seus alunos. 

 

2.2.1 O significado social do trabalho docente e o processo de alienação do professor 

 

No que se refere ao significado do trabalho docente, Bernardes (2012b) destaca que o 

significado do lugar social do professor, na atividade pedagógica, é o ato de ensinar os 

conceitos teóricos e a significação do lugar social do estudante é a atuação no ato de estudo. A 

esse respeito, concordamos com Basso (1994) que: 

 

No caso dos professores, o significado do seu trabalho é formado pela 

finalidade da ação de ensinar, isto é, pelo seu objetivo, e pelo seu 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). 

 

Assim, compreendemos que a significação social do professor é fazer com que os 

alunos aprendam num processo de desenvolvimento, ou seja, é garantir que eles se apropriem 

do conhecimento teórico, e a finalidade direta da sua ação é produzir desenvolvimento 

psíquico. Asbahr (2005) destaca que outro elemento da significação social da atividade do 

professor é a formação da postura crítica do aluno, possibilitando seu acesso ao processo de 
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produção do conhecimento. Nessa perspectiva, se o sentido pessoal da ação, tanto do 

professor quanto do estudante, não corresponder à significação da ação elaborada 

historicamente, as atividades particulares constituintes da atividade pedagógica são 

consideradas alienadas.  

Sobre essa questão, Hoyrup (1994, apud MORETTI; RADFORD, 2015, p. 5) salienta 

que: “as necessidades que desencadeiam as atividades humanas encontram-se imbricadas ou 

submissas a sistemas sociais de produção de sentido”. De acordo com essa afirmação, 

podemos inferir que a alienação do professor, muitas vezes, é condicionada pelos aspectos 

sociais relacionados à sua profissão, que condiz com uma realidade em que as condições 

objetivas de trabalho e o pouco reconhecimento social não permitem que o professor tenha o 

real sentido do seu trabalho. Esse fato fica bem evidenciado no processo histórico de 

formação do professor e na própria constituição do trabalho docente, no qual o significado 

social da profissão se forma em um movimento marcado pelos interesses capitalistas, em que 

as funções do professor o submergem num acúmulo de atividades que o impedem de exercer 

o real significado da docência.  Nesse contexto, Facci (2004, p. 63) alerta que “vivemos em 

uma realidade na qual os professores não são proprietários dos meios de produção e do 

produto de seu trabalho”, o que os leva a exercer sua profissão apenas como meio de 

sobrevivência. 

 A esse respeito, Basso (1998) ressalta que, se o sentido do trabalho docente for apenas 

garantir sua sobrevivência, sem ter a consciência de sua participação na produção das 

objetivações sociais, haverá a cisão com o significado fixado socialmente, descaracterizando a 

prática educativa escolar. No caso da alienação do trabalho do professor, sua atividade não 

contribuirá para o seu desenvolvimento, não irá desenvolver novas capacidades, não irá criar 

novas necessidades, não o levará a aprimorar seus conhecimentos, tampouco este profissional 

se realizará na sua profissão. Esse fato terá consequências no desenvolvimento de suas 

atividades junto aos alunos, comprometendo, assim, a qualidade do ensino, como temos visto 

em nossa realidade escolar. Nessa mesma linha de pensamento, Cunha (2010) salienta que o 

processo de alienação do professor se dá quando ele se anula como profissional e como 

sujeito, requisitando para si certa piedade social pelo exercício de sua espinhosa missão. 

Segundo Basso (1994), a alienação da atividade pedagógica só pode ser compreendida 

se analisarmos as condições objetivas e subjetivas do trabalho docente como unidade 

dialética. Como condições objetivas, a autora elenca a extensa jornada de trabalho dos 

educadores, os baixos salários e a falta de recursos materiais nas escolas. Como condição 
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subjetiva, estaria a formação teórica e acadêmica do professor, que vem se apresentando como 

insuficiente e pautada no ensino “bacharelesco e enciclopédico”. 

Se analisarmos estas condições, no atual contexto em que vivemos, um contexto 

político-cultural complexo e alienador, constataremos que a matemática vem sendo tomada, 

assim como outros conhecimentos, como base para a efetivação do projeto neoliberal de 

formação mínima e restrita dos alunos. E a escola vem sendo regida por critérios de 

eficiência, eficácia, liderança e avaliação, nos moldes de uma empresa, assim como é 

enfatizado pelos “slogans” de qualidade da educação. A esse respeito, Shiroma e Santos 

(2014, p. 29) sinalizam que reduzir a qualidade da educação ao que os índices conseguem 

mensurar é uma tarefa que “desconsidera as concepções, os sujeitos, as finalidades 

formativas, as metodologias de ensino, as formas de organizar o trabalho pedagógico e as 

funções sociais da escola”. 

Nessa perspectiva, o reforço do caráter instrumental do conhecimento da matemática, 

travestido de um discurso de conferir significação do conhecimento por meio da sua aplicação 

à prática, na solução de problemas imediatos, desconfigura o papel social da escola e, 

consequentemente, do professor. Os discursos oficiais enfatizam a centralidade da escola e 

dos professores no desenvolvimento da sociedade e da qualidade da educação, atribuindo aos 

professores toda a responsabilidade pelos resultados das avaliações, na medida em que retiram 

do Estado suas responsabilidades. Nessa seara, seu papel vai muito além de ensinar, a ele fica 

subententido, ser responsável por questões familiares, sociais, psicicológicas, nas quais os 

estudantes estão envolvidos.  

Mediane tantas responsabilidades, suas condições de trabalho são, cada vez mais, 

escassas; por sua vez, as condições para a sua produção intelectual vai ficando em segundo 

plano. A autonomia do professor vai perdendo o sentido, seu trabalho se reduz a executar 

currículos pré-determinados, reproduzindo conteúdos verticalemente impostos e atuando 

como mero consumidor de pacotes didáticos. Nesse contexto, estão sendo produzidos 

motivos, significados e sentidos, mas em uma concepção muito diferente da que seria 

favorecedora de um projeto democrático de sociedade, de justiça social e de formação 

humana, o qual estamos defendendo neste trabalho.  

De acordo com Neves (2013), a natureza da formação do professor e da sua prática 

profissional é decisiva para alimentar a coesão social ou para fomentar a crítica ao status quo. 

Segundo a autora, o professor vem se constituindo, na atualidade brasileira, em importante 

intectual orgânico da nova pedagogia da hegemonia do capitalismo neoliberal da Terceira 
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Via
24

, na medida em que sua formação e sua prática docente adquirem relevância estratégica 

para a construção e a consolidação de qualquer projeto político-social na atualidade brasileira. 

Todavia, Bernardes (2012 b) salienta que é no movimento de formação profissional 

(inicial) que o sentido pessoal do professor torna-se correspondente ao significado social de 

sua ação, ao assumir a posição de estudante, se apropriando dos conteúdos de sua atividade. É 

nessa perspectiva que defendemos uma proposta de formação inicial em que o futuro 

professor venha a compreender o processo de significação social da sua profissão, se 

apropriando dos conceitos teóricos, os quais são objetos da sua atividade de ensinar, e 

também dos meios para que esses conceitos sejam apropriados pelos alunos. Dessa forma, 

entendemos que esta formação possa ter sentido para os estudantes de licenciatura, de modo 

que eles não se formem em um processo alienado, mas caminhem na contramão do que as 

políticas neoliberais de educação têm fomentado.  

 

2.2.2 A Atividade Orientadora de Formação (AOF) e o processo de significação da ação 

docente  

 

Ao tratar da formação do professor, torna-se necessário a identificação do objeto de 

seu trabalho - o ensino, e, a partir daí, pensar os modos de ações que configuram a sua 

formação. Segundo Cedro e Moura (2017), a compreensão desse objeto está relacionada ao 

problema das necessidades dos indivíduos envolvidos na atividade educativa. O ponto de 

partida desse processo é o motivo, o que leva o professor a agir intencionalmente para ensinar 

e propiciar a aprendizagem de determinado conteúdo escolar. Esses aspectos, conforme 

discutido na introdução deste trabalho, estão relacionados ao sentido que o acadêmico atribui 

à atividade docente. Sendo assim, cabe-nos perguntar: quais são os processos de formação que 

irão conduzir o estudante a agir intencionalmente em busca de uma formação na qual ele veja 

sentido? 

A fim de responder esse questionamento, acreditamos que assim como o descrito no 

capítulo que trata da atividade pedagógica, a formação do professor também deve ser 

ancorada nos pressupostos da atividade orientadora de ensino (AOE). Segundo Marco e 

Moura (2016), a AOE, ao ser inserida em uma proposta de formação, docente pode constituir-

se em instrumento teórico-metodológico, sendo orientadora da formação docente, pois a 

organização e o desenvolvimento da proposta elaborada possibilita a todos os envolvidos 

                                                      
24

 Neoliberalismo de Terceira Via é uma expressão utilizada pelo Coletivo de estudos de Política Educacional 

para indicar as atualizações efetivadas no projeto político neoliberal a partir de meados da década de 1990 

(NEVES, 2013). 
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aprofundarem seus conhecimentos, sejam eles teóricos (professores e estudantes) ou 

metodológicos (pesquisador).  

Nesse sentido, acreditamos em uma proposta de formação subsidiada na Atividade 

Orientadora de Formação (AOF), que segue os mesmos pressupostos da AOE, na medida em 

que ela se constitui como uma atividade intencional, na qual o professor é o sujeito do 

processo, em que sua necessidade objetiva de ensinar o conteúdo para os alunos e o seu 

motivo é a apropriação do modo geral de organizar o ensino. Sendo assim, consideramos, 

neste trabalho, a AOF na perspectiva defendida por Marco e Moura (2016): 

 
Uma atividade que tenha por finalidade a formação docente na qual este 

vivencia e analisa situações de ensino de sua prática, compartilha e valoriza 

a existência de diferentes conhecimentos com seus pares e elabora 

generalizações didático-pedagógicas acerca do ensino de matemática 

coletivamente, caracteriza-se como uma Atividade Orientadora de 

Formação (MARCO; MOURA, 2016, p. 27, grifo dos autores). 

 

Além dessas peculiaridades, a AOF possui as seguintes características: 

 coletividade, pois é realizada em comum entre os pares e configura-se “no espaço 

entre atividade interpsíquica e a atividade intrapsíquica dos sujeitos” (MOURA et al., 

2010, p.88); 

 comunicação, assegurando a repartição, a troca e a compreensão mútua; 

 planejamento das ações individuais, levando em conta as ações dos parceiros com 

vistas a obter um resultado comum; 

 reflexão, permitindo ultrapassar os limites das ações individuais em relação ao 

esquema geral da atividade. Por esse processo é que se estabelece uma atitude crítica 

dos participantes com relação às suas ações, a fim de conseguir transformá-las em 

função de seu conteúdo e da forma do trabalho em comum (RUBSTOV, 1996). 

Levando em consideração esses pressupostos, Marco e Moura (2016) ainda destacam 

que o que diferencia a AOE da AOF é a intencionalidade daquele que organiza e propõe o 

processo de formação, no caso, o professor formador de professores. Aqui seu motivo é 

diferente do professor que organiza o ensino para a educação básica, sua finalidade maior é a 

formação da atividade pedagógica daqueles que dela participam. As ações podem ser as 

mesmas, mas levam a objetivos diferentes, constituindo-se em uma atividade de 

aprendizagem e formação docente para o ensino de determinado conteúdo, a fim de 

estabelecer metas e objetivos bem definidos para a criação de estratégias que irão compor o 

plano de ação dos envolvidos no processo. 
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Tendo em vista que a finalidade da AOF é a formação da atividade pedagógica, com 

foco na elaboração da atividade de ensino, pressupõe-se a necessidade de compreender o 

sujeito que dela participa, no caso, o professor de matemática. Para Moura (2000), esse 

professor é: 

[...] o sujeito que domina o conteúdo, mas é, sobretudo, o que tem a visão 

estratégica da sua ação no projeto de ensino da escola em que a Matemática 

tem um determinado valor cultural e formativo e, sendo assim, ao executá-

lo, edifica-se com novas qualidades de professor ao mesmo tempo em que 

constrói com os alunos uma Matemática humanizadora de seus mundos 

(MOURA, 2000, p. 126). 

 

Nessa discussão, Pimenta (2012) afirma que o professor se constitui a partir de um 

conjunto de saberes que são conhecimentos específicos de determinada área, os saberes da 

experiência e os saberes pedagógicos. Em relação aos saberes específicos, Moura (2006) 

considera os saberes matemáticos, como saberes específicos de um campo de conhecimento, 

que têm significados históricos e culturais e são constituídos no processo humano de 

solucionar problemas coletivamente. Já os saberes pedagógicos, segundo esse autor, estão 

relacionados ao modo de apropriação deste conhecimento.  

Moura (2011) destaca, ainda, que o saber pedagógico precisa ser entendido como a 

história das soluções a problemas que mobilizaram alguém, a fim de revelar o modo humano 

de produzir conhecimento. O saber pedagógico, dessa maneira, é também processo e produto 

na solução de um ensino, de um modo humano de lidar com o conhecimento tipicamente 

matemático. Assim, torna-se necessário a criação de um modo de compreensão mais geral de 

como os indivíduos podem se apropriar deste conhecimento matemático. Consequentemente, 

saberes específicos e saberes pedagógicos constituem-se em saberes complementares, já que 

um saber específico é um produto social que, sendo relevante, se torna objeto social, o que 

resulta num conteúdo escolar: motivo para o ensino, campo próprio do saber pedagógico. 

Assim, a aprendizagem para se tornar professor implica em adquirir conhecimentos 

que os caracterizem como sujeitos que ensinam profissionalmente e isso implica a 

aprendizagem da organização do ensino, que constitui a atividade pedagógica. A organização 

do ensino é ter presente quais são os elementos constituintes da atividade de ensinar, isto é, o 

professor precisa adquirir consciência dos vários fatores presentes no ato de ensinar. Dentre 

esses fatores, podemos considerar a apropriação de procedimentos generalizados de ação, 

compreendidos tanto na especificidade do que se irá ensinar, quanto no modo de realizar tal 

tarefa. Essa relação depende das concepções de ensino, de educação, de humanização e de 
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indivíduo que o professor foi constituindo ao longo de sua vida e de sua formação (DIAS; 

SOUZA, 2017).  

Diante do que discutimos até aqui a respeito do processo de formação do professor de 

matemática, temos que nos ater a esse sujeito que está sendo formado, ou seja, aos sujeitos 

jovens adultos. Assim, é importante considerar as características específicas desse público ao 

tratar dos seus aspectos formativos, pois, de acordo com Leontiev (2004), o desenvolvimento 

do psiquismo depende da atividade dominante do sujeito. Nesta discussão, Leontiev (1988) 

considera que a atividade principal dos sujeitos que se encontram no período da vida 

correspondente aos adultos jovens abrange a atividade de estudo e a atividade profissional. 

Pode-se compreender que estas também compõem a atividade principal dos alunos de 

licenciatura em matemática. Davídov (1988) compreende que na atividade profissional se 

desenvolve a necessidade de trabalhar os interesses profissionais, pois, nessa fase, os 

estudantes adquirem sua primeira qualificação em alguma profissão. 

Ao tratar do adulto como sujeito de aprendizagem, Oliveira (1999) destaca que sua 

inserção no mundo do trabalho, suas relações interpessoais e sua história de vida são fatores 

que lhe fazem portador de habilidades e dificuldades diferentes das crianças, da mesma 

maneira que tem maior capacidade de refletir e coordenar seus processos de aprendizagem. 

Assim, é importante ver esse aluno como um sujeito historicamente constituído, com 

aprendizagens anteriores, resultantes da pertença a determinado contexto sociocultural, como 

um sujeito permeado por projetos pessoais e por outros que lhe afiguram no âmbito político-

institucional e, também, como um sujeito com capacidades cognitivas de aprender sobre, na e 

para a profissão (ARAÚJO; MOURA, 2008). 

Nessa discussão, compreendemos a formação como um processo de desenvolvimento 

pessoal e profissional, de natureza intencional e coletiva, sustentado pelas interações do 

professor (no nosso caso, do futuro professor) com seu objeto
25

 de trabalho - o ensino de. 

Além dessas questões, vale destacar que estamos nos referindo a professores em situação de 

trabalho ou de iniciação nesse mundo; assim, seus processos cognitivos estão dirigidos 

também às finalidades inerentes ao seu desenvolvimento profissional, como trabalhadores da 

educação (ARAÚJO; MOURA, 2008). 

 

 

                                                      
25

 O objeto aqui é entendido na perspectiva de Leontiev (1978), na qual o motivo é o objeto que responde a uma 

necessidade determinada e que incita e dirige a atividade do indivíduo. 
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2.3 ESPAÇO DE APRENDIZAGEM PARA A DOCÊNCIA  

 

Mediante a perspectiva de formação que vamos defendendo no corpo deste capítulo, 

torna-se imperativo pensar nos espaços que tenham a atividade de ensino, ou de formação, no 

nosso caso, como elemento basilar. Espaços formativos que contribuam para a formação dos 

jovens em uma perspectiva crítica e social, com autonomia intelectual, com paixão pela busca 

do conhecimento, com postura ética, que os tornem comprometidos com os destinos da 

sociedade humana (CASTANHO, 2001). 

Nessa perspectiva, vemos nos espaços de aprendizagem essas possibilidades, pois 

Cedro (2004, p. 34) utiliza o termo espaços de aprendizagem como “o lugar da realização da 

aprendizagem dos sujeitos orientado pela ação intencional de quem ensina”. Assim, eles são 

caracterizados pela crítica, pela descoberta e pela prática social, em que as relações pessoais 

são essenciais para o desenvolvimento do indivíduo, na medida em que a interação horizontal 

entre os participantes é mediada por situações-problema e pela busca de suas soluções. Além 

desses requisitos, os espaços de aprendizagem se caracterizam pela formação de conceitos 

teóricos, baseados no processo de ascensão do abstrato ao concreto (CEDRO; MOURA, 

2017).  

Cabe ressaltar, ainda, que o espaço de aprendizagem não é um lugar, mas um espaço 

direcionado por uma concepção (COLÓQUIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA, 2018). Diante do arcabouço teórico que subsidia esta pesquisa, a 

concepção que caracteriza a sala de aula como um espaço de aprendizagem é a de atividade, 

conforme proposto por Leontiev (1978, 2004). 

Esses elementos que caracterizam os espaços de aprendizagem contribuem para que o 

ensino possa expandir as potencialidades dos indivíduos, possibilitando que se tornem 

protagonistas da atividade de aprendizagem e favorecendo a descoberta dos seus potenciais 

criativos. As relações estabelecidas, nesses espaços, levam à compreensão, por parte dos 

envolvidos, de que “a aprendizagem e o ensino autênticos ocorrem por meio do 

compartilhamento das ações entre todos os indivíduos; e concebem que os procedimentos e as 

técnicas de ensino devem atender à diversidade e às particularidades dos indivíduos, não 

permitindo que os métodos se tornem uniformes e rígidos” (CEDRO; MOURA, 2017, p. 97). 

Diante de um cenário educacional que tem repensado esses espaços, podemos 

considerar diversos lugares nas instituições superiores de ensino que podem ser considerados 

como espaços de aprendizagem, desde que sejam condizentes com as características 

apresentadas acima. Dentre esses espaços, pode-se destacar: os laboratórios de matemática, os 



85 

 

clubes de matemática, os espaços não formais de aprendizagem, dentre outros. Tendo em 

vista que nesta pesquisa foi desenvolvido um experimento didático formativo em sala de aula, 

consideramos também a aula como espaço de aprendizagem. Apesar de ter surgido em um 

contexto histórico que a descaracteriza como tal e das mudanças que a escola e a universidade 

vêm sofrendo, é possível o professor transformá-la em um espaço privilegiado de 

aprendizagem.  

A sala de aula surge no período medieval com características dominadoras. As escolas 

localizavam-se em mosteiros e sedes episcopais, em que estudavam os jovens pertencentes à 

nobreza, organizados em um sistema de pensamento fechado, em que prevalecem os ideais 

religiosos. Neste contexto, este espaço era marcado por uma atitude repressora que tinha 

como principal objetivo governar os fiéis e protegê-los de outras tradições religiosas 

(CEDRO, 2008). No ensino universitário, a aula não era temática, como hoje, ela era 

vinculada a textos, cuja indicação vinha da corporação. A abordagem desses textos era feita 

por dois métodos, o expositio, do qual nasceu a aula expositiva, em que o professor fazia 

comentários a respeito do conteúdo do texto, ou a leitura dos seus registros; e o método 

quaestiones, em que o professor trazia questões polêmicas do texto para serem debatidas 

(CASTANHO, 2000).  No Brasil, a historicidade da aula foi marcada pela Ratio Studiorum, 

que propunha os três passos básicos: preleção do conteúdo pelo professor, levantamento de 

dúvidas pelos alunos e exercícios de fixação, cabendo ao aluno à memorização para a prova 

(ANASTASIOU, 2003).  

A escola foi o espaço criado para o desenvolvimento da educação sistematizada e, de 

acordo com Libâneo (2012a, p. 25), o seu papel é “promover aos alunos a apropriação da 

cultura e da ciência acumuladas historicamente, como condição para seu desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e moral, e torna-los aptos a reorganização crítica de tal cultura”. No 

entanto, o que temos presenciado, diante das políticas para educação básica, é que a escola 

vem perdendo sua função e tem se tornado o lócus de formar o aluno para fazer avaliações, de 

acordo com as propostas dos organismos internacionais e a aula vem se constituindo num 

espaço de reprodução, no qual se privilegia o pensamento empírico. Nesses moldes, este 

espaço deixa de ser formativo e passa a ser formatativo, ou seja, tem a função de formatar o 

aluno para a reprodução nas avaliações, perdendo, assim, o seu real significado.  

Não obstante, a universidade como “lugar de formação profissional, produção e 

disseminação do conhecimento e da cultura” (WEBER, 2000, p.15) também tem vivenciado 

processos de descaracterização de suas funções primordiais, na medida em que vem sendo 

repensada no contexto da modernidade aliada à ordem capitalista, com projetos pautados nos 
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princípios neoliberais, cuja ênfase incide na preparação técnica para o trabalho. Ainda hoje, 

nos deparamos com uma universidade que carrega as características do ensino jesuítico, em 

que a aula é o espaço onde o professor fala, diz, explica o conteúdo, cabendo ao aluno anotá-

lo, para depois memorizá-lo. Em geral, na explicação do conteúdo, a ênfase está em seus 

aspectos externos, em que são desconsiderados seus elementos históricos e contextuais. 

Assim, o ensino é significado da simples transmissão de informação, em que o professor é 

considerado o elemento central; assim, quanto melhor retórica ele tiver, melhor ele é.  

Nesse contexto, as instituições formadoras vêm perdendo seu espaço como tal, e se 

pretendemos operar mudanças no quadro atual da escola brasileira, torna-se imperativo 

repensar os modos de organização dos espaços formativos nos lócus de formação de 

professores. Nessa prerrogativa, é preciso repensar a sala de aula, a fim de que ela venha a se 

constituir em um ambiente formativo, que possibilite os futuros professores superar o 

pensamento empírico pelo teórico, promovendo a mudança dos sentidos que atribuem aos 

objetos que sustentam sua ação pedagógica, conforme a proposta que estamos defendendo 

neste trabalho. Segundo Libâneo (2003), há uma estreita relação entre a qualidade de ensino 

na universidade e o trabalho docente realizado em sala de aula, pois o núcleo de uma 

instituição universitária é a qualidade e a eficácia dos processos de ensino e aprendizagem 

que, alimentados pela pesquisa, promovem melhores resultados de aprendizagem dos alunos. 

O autor ainda defende que é na sala de aula que os alunos aprendem conceitos, habilidades, 

valores para o exercício profissional e para cidadania e que os professores exercem sua 

influência direta sobre a formação e o comportamento dos alunos.  

Assim, compreendemos que a aula no ensino superior deve ter foco no processo de 

apropriação do conhecimento, tendo em vista o processo de humanização dos envolvidos em 

que professor e aluno sejam considerados como sujeitos atuantes, levando-se em conta não só 

o lado racional, mas o criativo e o emocional. Nesta concepção, a relação com o saber é 

concebida como uma construção histórico-cultural, tendo o conhecimento como algo 

provisório. Além disso, a aula se constitui em um espaço culturalmente construído, no qual os 

significados são marcados pelas práticas e pelos saberes dos sujeitos que os constroem, em 

um processo de elaboração e reelaboração permanente (CORDEIRO, 2007).  

Como o nosso objeto de estudo, em seu aspecto mais geral, é a formação inicial do 

professor de matemática, reiteramos que o processo de apropriação conceitual dos estudantes 

está voltado para os conhecimentos relacionados à atividade pedagógica. Sendo assim, a aula 

como espaço de aprendizagem é formada pelos sujeitos que dela participam, no caso, o 

professor formador e o estudante (futuro professor), em uma relação interconectada de 
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reciprocidade, em que ambos estão em processo de desenvolvimento. Nessa relação, os 

sujeitos têm suas intencionalidades e, a partir disso, geram suas necessidades que serão 

direcionadas aos motivos que os impelem a agir. 

Tendo em vista que as relações que caracterizam os espaços de aprendizagem 

fundamentam-se no compartilhamento das ações entre os envolvidos, é relevante destacar a 

importância da coletividade na sala de aula. Nessa prerrogativa, Azevedo (2013) ressalta que 

a sala de aula pode se constituir como uma comunidade de aprendizagem, se compor como 

uma coletividade gestora de atividades. A autora argumenta, entretanto, que a coletividade é 

mais que um coletivo, diferenciado, sobretudo, pelos objetivos e motivos que orientam as 

ações numa coletividade, não tão precisos em um coletivo. É nessa coletividade que o 

compartilhamento das ações acontece, na medida em que o compartilhamento implica a troca 

com o outro, a fim de que todos se apropriem tanto das ações desenvolvidas em interação, 

quanto dos sentidos e significados assumidos por elas, gerando um movimento de 

interdependência entre a diversidade dos conhecimentos dos sujeitos envolvidos e a mudança 

qualitativa, tanto das ações quanto dos conhecimentos (LOPES, 2004). 

Nessa perspectiva, defendemos uma proposta de aula baseada na metodologia dialética 

(VASCONCELOS, 1995) que considera o homem como um ser ativo e de relações, em que o 

conhecimento é construído pelo sujeito na sua relação com os outros e com o mundo. Nessa 

abordagem, a aprendizagem não se encerra na abstração do conceito, mas, a partir desta 

abstração realizada pelos princípios da lógica formal, faz-se o movimento de volta, 

relacionando o conceito com outros conceitos, pela reflexão. É aí que se realiza o processo 

cognitivo. Na dialética, o pensamento passa por uma afirmação (tese inicial), a construção de 

sua contradição (antítese) e por uma síntese (concreto pensado), os quais se associam com os 

processos de pensamento do aluno. Assim, a aula funciona numa dupla direção: parte da 

realidade, a estuda cientificamente, e volta a ela de uma nova forma, enriquecida com a 

ciência e com propostas novas de intervenção (MASSETO, 2003).  

Contudo, a síntese é provisória, pois o pensamento está em constante movimento, 

sofrendo alterações a todo instante. O caminho da situação inicial do aluno para a síntese é 

operacionalizado pelas ações utilizadas pelo professor em sua atividade de formação. Esse 

caminho se processa no pensamento e pelo pensamento do aluno por meio da intervenção 

pedagógica do professor. Esse pensar é um processo intencional, que significa questionar os 

fatos, estudando-os em direção aos objetivos que se pretende. A ação reflexiva é o que irá 

mediatizar a apreensão da realidade pela ação sistemática e conjunta entre alunos e 

professores sobre o conteúdo. Mediante o exposto, reiteramos que as características da aula 
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como espaço de aprendizagem podem ser objetivadas no experimento didático formativo 

proposto nesta tese, conforme explicitado no quarto capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

A DISCIPLINA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: OPORTUNIDADE PARA 

COMPREENSÃO CONCEITUAL DOS CONTEÚDOS A PARTIR DO MOVIMENTO 

LÓGICO-HISTÓRICO 

 

Se observarmos historicamente as discussões a respeito da História da Matemática 

(HM), percebemos que sua inserção nos currículos dos cursos de formação de professores foi 

se dando gradualmente, incentivada por aqueles que acreditavam em seu potencial formador. 

Porém, foi a partir do estabelecimento da normativa legal que teve início o processo de cobrar 

os conhecimentos históricos do professor e de determinar que esse tipo de conhecimento fosse 

inserido nos currículos de licenciatura. Assim, efetivamente, esse componente curricular 

passou a integrar a formação docente. Essa inserção se deu com uma proposta de disciplina 

autônoma em que são ensinados os aspectos históricos dos conteúdos, sua evolução e 

constituição sem estabelecer relação dessas questões com os aspectos sociais em que a 

matemática foi sendo desenvolvida, tampouco com o ensino de matemática. 

O simples estudo dessa disciplina, desconsiderando os aspectos contextuais nos quais 

os conceitos são formados, não fornece ao professor condições para utilizar a HM numa 

proposta de ensino que leve o aluno a desenvolver seu pensamento teórico acerca dos 

conteúdos matemáticos. É na contramão dessas propostas que acredito na existência de um 

potencial na História da Matemática que contribui para a formação do professor, no que tange 

à compreensão dos conceitos matemáticos na perspectiva de seu desenvolvimento lógico-

histórico, conforme será destacado no decorrer deste capítulo. 

Nessa perspectiva, este capítulo faz uma leitura histórica de como a história da 

matemática vem sendo abordada nos currículos de formação de professores de matemática, 

visando compreender o processo histórico de seu ensino e sua inserção nas propostas 

curriculares brasileiras para a educação básica. Procuramos, também, expor algumas 

concepções de professores de matemática da educação básica em relação ao uso da história da 

matemática no ensino. Nesse sentido, buscamos explicitar argumentos favoráveis e contrários 

ao uso da HM no ensino e, por fim, apresentar como contraponto às propostas motivacionais 

de ensino da HM, o enfoque lógico-histórico dos conceitos matemáticos.   
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3.1 O MOVIMENTO DE INSERÇÃO DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NOS 

CURRÍCULOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

A proposta de utilizar a história da matemática já se encontrava nos currículos dos 

cursos de Matemática da Faculdade de Matemática, da Universidade de Coimbra, em 1772. 

Nesses currículos, os conteúdos deveriam seguir uma ordem de apresentação em que os 

aspectos da HM estivessem inseridos, como uma forma de introdução da disciplina (SILVA, 

2001). Não se sabe, no entanto, se essas recomendações foram colocadas em prática pelos 

professores.  

De acordo com Schubring (2000), durante o III Congresso Internacional de 

Matemática (IMC), realizado na Alemanha em 1904, foi aprovada uma moção recomendando 

a introdução da história da matemática como componente curricular indispensável à formação 

de professores (SCHUBRING, 2000 apud SILVA, 2001).  

Dentre alguns matemáticos importantes da época, Felix Klein já chamava a atenção 

para o uso da HM no ensino, com base na proposta do método biogenético
26

. No entanto, ele 

advertia sobre a falta de conhecimentos históricos por parte dos professores. Neste sentido, o 

historiador Otto Becken elege a história como uma entre as cinco componentes que são 

necessárias para melhor compreensão dos conhecimentos matemáticos. Segundo ele, as 

componentes cultura e história têm como uma de suas metas a explicação de 

desenvolvimentos históricos de um conceito ou teorema matemático (SILVA 2001). O 

historiador Dirk Struik justifica a relevância do estudo da História da Matemática como uma 

forma de entendermos melhor as crenças de estudantes e professores de Matemática, para 

atrair a atenção das pessoas em relação à Matemática; ele destaca, também, a necessidade de 

observar a matemática em seu contexto social (SILVA, 2001; VIANNA, 1998).   

Na Itália, segundo a historiadora Fulvia Furunghetti (1995), há uma longa tradição nos 

estudos de HM, cuja orientação no currículo nacional é para uma abordagem histórica desde o 

ensino fundamental. Todavia, ela também argumenta que, embora existam estas intenções no 

currículo nacional oficial, nem sempre havia uma preparação adequada dos professores na 

área de HM. Ela explica que a cultura histórica dos professores está muito relacionada à sua 

prática escolar que se atém ao estudo de nomes visíveis da matemática, tais como Pitágoras, 

Talles etc. (SILVA, 2001). 

                                                      
26

 O “princípio genético” foi um norteador do ensino de Matemática no século XIX. É utilizado para designar 

uma versão pedagógica da “lei biogenética” de Ernest Haeckel (1834-1919), que considera que todo indivíduo, 

em sua construção particular do conhecimento, passaria pelos mesmos estágios que a humanidade teria passado 

na construção desse conhecimento (MIGUEL; MIORIM, 2004). 
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Influenciada pelo Movimento da Escola Nova, a proposta de contemplar a HM na 

formação dos alunos do ensino secundário, surgiu, de forma explícita no Brasil, na reforma do 

ensino secundário apresentada por Francisco Campos, em 1931, por meio do Decreto 19.890. 

Com o propósito de aumentar o interesse do aluno, esse decreto sugere que o curso seja 

entremeado de ligeiras alusões a problemas clássicos e curiosos e aos fatos da HM, bem como 

a biografia dos grandes vultos desta ciência (MIGUEL; MIORIM, 2004). Esse foi o momento 

em que alguns autores de livros didáticos levaram em consideração as orientações propostas 

pela reforma e começaram a incorporar, com mais ênfase, elementos de HM em suas obras. 

Uma das primeiras obras
27

, que aborda a HM em seus conteúdos, tinha como objetivo 

despertar o interesse do estudante; dessa maneira, os conteúdos faziam alusão aos aspectos 

biográficos, povos e temas específicos da matemática (MIGUEL; MIORIM, 2004).  

Em 1934, quando foi criado o curso de Matemática na USP, estava previsto em seu 

currículo a disciplina de história da matemática. No entanto, não há registros de programas ou 

evidências de que essa disciplina tenha sido ministrada. A única referência a um conteúdo de 

HM aparece no programa de Análise Matemática, onde se lê “Conceito geral de função. 

Evolução histórica do conceito de função”.  Em 1968, por ocasião de uma reforma curricular 

no Instituto de Matemática (IME) da USP, a disciplina HM passou a fazer parte do elenco de 

disciplinas obrigatórias do currículo da licenciatura, com várias dificuldades, como a ausência 

de bibliografia em língua portuguesa e a falta de professores preparados para ministrá-la 

(SILVA, 2000).  

A preocupação com as questões didáticas da HM tomam fôlego a partir da década de 

1980, quando se discutiam as propostas de mudanças no currículo de matemática em virtude 

do descrédito das ideias do Movimento Matemática Moderna (MMM). Com o MMM nas 

décadas de 1960 e 1970, em que prevalecia a concepção tecnicista de ensino, decresceu o 

interesse por abordagens históricas e, só a partir da década de 1980, com a falta de 

credibilidade desse movimento, é que esse interesse voltou a se estabelecer. Em 1962, um 

manifesto assinado por mais de 60 matemáticos canadenses e norte-americanos apontava 

como equívocos pedagógicos a desconsideração do processo histórico de construção do 

conhecimento matemático e uma interpretação puramente formal da matemática. Foi nesse 

contexto que começaram a surgir nos livros didáticos a presença explícita da HM (VIANNA, 

1995).  

                                                      
27

 Obra intitulada Matthemática, de autoria de Cecil Thiré e Mello Souza. 
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Em relação à abordagem trazida nos livros didáticos, Silva (2001) relata que alguns 

autores utilizam a HM como anedotas ou lendas, retratando o matemático como um 

personagem curioso ou bizarro, muito mais para divertir o aluno do que para contribuir para a 

sua aprendizagem. Outra perspectiva encontrada nesses livros é a introdução dos conteúdos 

com o propósito de motivar o aluno para o tema a ser estudado, em que se ilustra o conteúdo 

em tempos passados e, no decorrer do capítulo, a HM é abandonada. Não se percebe a 

incursão da HM com o propósito de desenvolver o conceito a ser estudado. Vianna (1998) 

salienta que o elemento histórico, incorporado nos livros didáticos, não se reflete em seus 

conteúdos matemáticos. O autor também reconhece que a maioria dos livros de HM “dá 

pouca importância ao contexto das descobertas e o desenvolvimento da matemática é 

observado preponderantemente sob um ponto de vista interno, considerando apenas as 

questões e problemas colocados pela própria matemática” (VIANNA, 1998, p. 73). 

Uma conquista em relação à importância da HM no curso de formação de professores 

ocorreu em 1985, quando os membros da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e da 

Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC) sugeriram o 

currículo mínimo de matemática, no qual a HM não aparece, entretanto, lê-se: "recomenda-se 

fortemente a inclusão de uma das seguintes optativas: História da Matemática, resolução de 

problemas e modelagem matemática". Algumas universidades seguiram esta sugestão, 

reformulando seus currículos e incluindo a disciplina HM, como é o caso da Universidade 

Federal do Espírito Santo (SILVA, 2001). 

Porém, somente após a emissão pelo Ministério da Educação (MEC) da Portaria n. 57 

de 1998, que define o perfil do bacharel e do licenciado em matemática para o Exame 

Nacional dos Cursos de Matemática, é que a maioria das instituições começou a oferecer em 

seus currículos a disciplina HM. De acordo com esta portaria, entre as referências para o perfil 

dos profissionais a serem avaliados, estaria sua visão histórica e crítica da matemática 

(STAMATO, 2003). 

De acordo com Stamato (2003), a adesão pela oferta da HM nos currículos cresceu 

ainda mais com a publicação das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, instituídas por meio das Resoluções CNE/CP nº 01/2002 e 

02/2002 (BRASIL, 2002a; 2002b), e das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Matemática, Bacharelado e Licenciatura, Parecer CNE 1.302/2001 (BRASIL, 2001). Assim, 

os cursos de licenciatura foram obrigados a elaborar e a implantar “novos” Projetos Político-

Pedagógicos (PPP), uma vez que as diretrizes determinam que os “Conteúdos Curriculares”, 
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em sua base comum, devem incluir “conteúdos da Ciência da Educação, da História e 

Filosofia das Ciências e da Matemática” (BRASIL, 2001, p. 6).  

Desta forma, a obrigatoriedade da disciplina HM nos cursos de Licenciatura em 

Matemática tem como data oficial o ano de 2001. Entretanto, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do MEC (1997), para a disciplina de Matemática, no ensino fundamental, já se 

observava uma recomendação no sentido de que o professor procurasse apresentar os 

conceitos dentro de uma visão histórica. Além disso, também havia uma recomendação para 

abordagem da história da matemática na formação de professores, a fim de estes percebam a 

Matemática como uma ciência em construção. Referindo-se especificamente à História da 

Matemática, os parâmetros afirmam: 

 

A História da Matemática, mediante um processo de transposição didática e 

juntamente com outros recursos didáticos e metodológicos, pode oferecer 

uma importante contribuição ao processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática. Ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao 

mostrar necessidades e preocupações de diferentes culturas, em 

diferentes momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os 

conceitos e processos matemáticos do passado e do presente, o professor 

tem a possibilidade de desenvolver atitudes e valores mais favoráveis ao 

aluno frente ao conhecimento matemático. [...] Em muitas situações, o 

recurso à História da Matemática pode esclarecer ideias Matemáticas que 

estão sendo construídas pelo aluno, especialmente para dar respostas a 

alguns porquês e, desse modo, contribuir para a constituição de um olhar 

mais crítico sobre os objetos de conhecimento (BRASIL, 1997, p. 34. Grifos 

nosso).  

Além disso, conceitos abordados em conexão com sua história constituem 

veículos de informação cultural, sociológica e antropológica de grande valor 

formativo. A História da Matemática é, nesse sentido, um instrumento de 

resgate da própria identidade cultural (BRASIL, 1998a, p. 42. Grifos 

nossos).   

[...] essa abordagem não deve ser entendida simplesmente que o professor 

deva situar no tempo e no espaço cada item do programa de Matemática ou 

contar sempre em suas aulas trechos da história da Matemática, mas que a 

encare como um recurso didático com muitas possibilidades para 

desenvolver diversos conceitos, sem reduzi-la a fatos, datas e nomes a 

serem memorizados (BRASIL, 1998, p. 43. Grifos nossos). 

 Nos terceiros e quartos ciclos os problemas relacionados à evolução 

histórica dos números podem ser usados como interessantes contextos para 

ampliar a visão dos alunos sobre números naturais, não apenas relatando 

como se deu essa evolução, mas explorando as situações com as quais as 

civilizações antigas se defrontaram (BRASIL, 1998, p. 96. Grifos nossos) 

O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da 

formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam 

mostrar aos alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades 

eternas, infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à 

incorporação de novos conhecimentos. (BRASIL, 1997, p. 30). 
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Quanto a essa abordagem referenciada no PCN, observamos que o documento 

considera a HM como um recurso pedagógico com o propósito de motivar o aluno em relação 

à matemática, revelar suas aplicações práticas, esclarecer ideias matemáticas, resgatar a 

identidade cultural dos povos, mostrar a matemática como uma ciência dinâmica e como uma 

forma de justificar a importância dos conteúdos. Esse documento também faz referência ao 

uso da HM em uma abordagem que seja coerente com a etnomatemática. Percebemos que 

essas propostas trazem um entendimento de não explorar a história em uma perspectiva de 

reprodução histórica dos fatos e biografias, mas numa abordagem que trata de explorar o 

contexto histórico (necessidades, preocupações) no qual determinado conceito foi 

desenvolvido, para propor situações que levem os alunos a pensarem a respeito desses 

conceitos. Essa abordagem é a que mais se aproxima da proposta deste trabalho.  

Mediante estes aspectos constituintes da disciplina de HM na formação de professores, 

é importante salientar que são muitas as concepções que giram em torno do que seria 

importante abarcar nessa disciplina. A esse respeito, um levantamento feito por Fragoso 

(2011) em ementas desta disciplina destaca que todas as ementas dos cursos pesquisados 

fazem uma abordagem da HM, retratando a matemática dos povos antigos, egípcios, 

mesopotâmios, gregos, árabes e chineses e abordam estudos da matemática medieval até o 

século XX. Somente uma universidade propõe a HM como recurso motivador nas aulas de 

matemática. Na UEG (lócus dessa pesquisa), a primeira ementa de HM do curso de 

licenciatura em Matemática também se ateve a essa perspectiva. Com a reformulação do 

projeto pedagógico do curso, em 2015, além dessa orientação, a ementa passou a contemplar a 

HM como metodologia do ensino de Matemática. 

Na pesquisa realizada por Stamato (2003) são observados indícios, a partir dos 

objetivos apresentados para a disciplina História da Matemática, de que ela exerceria o papel 

de estabelecer ligação entre conteúdos e métodos, isto é, entre disciplinas pedagógicas e de 

conteúdo matemático. Seria uma disciplina que forneceria conhecimento abrangente dos 

conteúdos das demais disciplinas do curso, tornando possível para o professor uma visão 

interdisciplinar. E, ainda, uma disciplina capaz de mostrar o processo de construção do 

conhecimento matemático e não apenas o produto desse conhecimento. No caso da UEG, a 

disciplina HM contempla em seus objetivos: compreender os conceitos matemáticos como 

produções humanas advindos de respostas às necessidades de um povo em determinado 

tempo e lugar e, assim, utilizar esses conceitos para a elaboração de propostas didático-

pedagógicas numa perspectiva lógico-histórica; perceber no estudo da história da matemática 
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uma possibilidade para pensar os conceitos matemáticos; buscar no processo histórico o 

movimento do pensamento no contexto da formação deste conceito (GOIÁS, 2017). 

Balestri e Cyrino (2010) realizaram uma pesquisa com professores e investigadores 

nacionais de renome, na qual destacam vários aspectos em que a HM pode contribuir para a 

formação inicial de professores, tais como: auxiliar na compreensão dos conteúdos 

matemáticos, auxiliar os professores a superar a visão fragmentada da matemática, perceber a 

relação da matemática com outras áreas do conhecimento, veicular a matemática como uma 

construção humana, uma manifestação cultural; satisfazer a curiosidade do estudante e 

motivá-lo, no sentido de desenvolver atividades que exijam produções escritas e provocar 

reflexões sobre possíveis encaminhamentos da prática pedagógica do futuro professor. Essa 

compreensão dos pesquisadores alerta para o fato de explorar a história, dentro do seu 

contexto social, que se contrapõe à visão internalista, de explorar a história numa visão 

fechada de seu desenvolvimento, sem considerar os aspectos externos em que ocorreu esse 

desenvolvimento. 

Em relação à concepção dos professores da educação básica, Solto (1997), em sua 

pesquisa a partir do discurso desses professores, conclui que é atribuído à história um 

inexplicável potencial motivador. Esse aspecto motivacional também é percebido na pesquisa 

realizada por Silva (2001), em que a maioria dos professores afirma que a relevância da HM é 

atribuída à possibilidade de esse conhecimento em sala de aula atuar como fonte motivadora 

para introduzir novos conceitos. Todavia, a esse respeito, Vianna (1998, p. 76) pondera que 

“Não se trata de usar a História como motivação, e sim como fonte de significados mais 

abrangentes para o conteúdo matemático”. 

O aspecto motivacional da HM também foi explorado nas propostas de usar problemas 

históricos nas aulas de Matemática. Essa ideia passou a ser difundida no 5º Congresso 

Internacional de Educação Matemática, em que se defendia que a Matemática pode ser 

desenvolvida pelo estudante mediante a resolução de problemas históricos. Os PCN também 

fazem alusão a essa perspectiva, ao assumir a resolução de problemas como um de seus 

pilares. Esse documento busca argumentos relacionados ao desenvolvimento histórico da 

Matemática para justificar a importância do trabalho com problemas históricos. 

A respeito da abordagem de resolução de problemas, Miguel e Miorim (2004) 

ressaltam que, ainda que os problemas tenham esse potencial de levar a um envolvimento do 

estudante com a Matemática, isso não deve ser visto como um poder do próprio problema. É 

preciso compreender a maneira como tais problemas participam do projeto pedagógico do 

professor e como os estudantes se relacionam com eles. Segundo esses autores:  
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O aspecto motivador de um problema não reside no fato de ser ele 

“histórico” nem de ser um “problema”, mas no maior ou menor grau de 

desafio que oferece ao estudante, no modo como esse desafio é por ele 

percebido, no tipo de relações que se estabelecem entre o problema histórico 

e os valores, interesses e vivência do estudante, etc. (MIGUEL; MIORIM, 

2004, p. 51). 

 

Essa abordagem também é enfatizada nas propostas de Davídov (1999) de 

problematização e de Moura (2000) nas Situações Desencadeadoras de Aprendizagem (SDA), 

em que o problema deve mobilizar o estudante para o estudo do conhecimento a ser 

apropriado por ele. 

Em meio a essas discussões que giram em torno do uso didático da HM, há aqueles 

pesquisadores que defendem essa abordagem. Eles apresentam diversos argumentos que 

justificam a importância de usar a história no ensino. Fauvel (1997) expõe algumas 

justificativas: motivação para a aprendizagem, mostrar o aspecto humano da Matemática, 

explicar o papel da matemática na sociedade, mostrar como os conceitos são desenvolvidos. 

Struik (apud VIANNA, 1998) destaca outros aspectos: saber como os conceitos matemáticos 

evoluíram, estudar autores clássicos, perceber as relações da matemática com outras ciências, 

tornar mais interessante o ensino da matemática.  

Em seus estudos, Miguel (1997) ressalta os argumentos mais frequentes que reforçam 

as potencialidades pedagógicas da HM: é uma fonte de motivação, de objetivos, de seleção de 

problemas e de métodos para o ensino de matemática; bem como, constitui-se num 

instrumento de desmistificação da Matemática, de formalização de conceitos matemáticos, de 

promoção do pensamento crítico, de unificação de campos da matemática, de promoção de 

atitudes e valores, de conscientização epistemológica e de resgate da identidade cultural. 

Miguel e Miorim (2004, p. 61 e 62) classificam essas razões em argumentos de natureza 

epistemológica (fonte de seleção de sequências e métodos de ensino, seleção de objetivos, 

tópicos motivadores, compreensão e significação para o ensino e aprendizagem e 

identificação de obstáculos epistemológicos) e em argumentos de natureza ética (tomada de 

consciência da unidade da Matemática, compreensão da natureza do pensamento matemático, 

desmistificação da matemática, conscientização epistemológica, construção de atitudes 

valorizadas academicamente, autonomia intelectual, estética da Matemática, inclusão social). 

Fauvel (1997) faz uma distinção entre usar a história da matemática no ensino da 

matemática e ensinar história da matemática como disciplina autônoma. Ao se referir à 

participação da história da matemática no ensino da Matemática, ele defende que, por meio da 
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HM, é possível criar condições que favoreçam a aprendizagem de conteúdos matemáticos. Ao 

fazer referência à HM como disciplina autônoma, ele se refere a uma disciplina na qual os 

alunos estudam a história da matemática propriamente dita.  

Mediante o que os pesquisadores vêm mostrando em relação à HM nos cursos de 

licenciatura, podemos perceber que, na concepção desses cursos, segundo a caracterização de 

Fauvel (1997), ela se estabelece como uma disciplina autônoma em que são ensinados os 

aspectos históricos dos conteúdos, sua evolução e constituição numa perspectiva 

internalista
28

, com o propósito de mostrar como foi o desenvolvimento dos conteúdos ao 

longo dos tempos.  Parece-nos, que a proposta da HM no ensino ainda é pouco explorada 

nesses cursos. Conforme destaca Fauvel (1997), é importante fazer a distinção entre usar a 

HM no ensino da matemática e ensiná-la como um objeto de conhecimento. O simples estudo 

dessa disciplina não fornece ao professor condições para introduzi-la em sala de aula, como 

uma ferramenta auxiliar no ensino da Matemática.  

Jardinetti (1994) também faz alusão a essa afirmação ao dizer que a compreensão do 

conteúdo, ao longo de sua história, não é suficiente para o desenvolvimento de sequências de 

ensino que garantam a assimilação da lógica dos conceitos. Isto porque a história meramente 

factual não fornece a necessária organicidade lógica para a execução de procedimentos de 

ensino. 

Percebe-se que, nesse movimento histórico, a discussão que gira em torno da 

importância da HM para a formação do professor de matemática e para a aprendizagem do 

aluno da educação básica apresenta o fator motivacional como preponderante em quase todos 

os argumentos, muitas vezes com o propósito de introduzir um conteúdo, outras vezes com o 

objetivo de despertar a curiosidade. Nessa perspectiva, a questão motivadora tem sido 

considerada uma fraqueza metodológica e tem se tornado uma preocupação de vários 

educadores, tais como Brolezzi (2014), Vianna (1995, 1998), Miguel e Miorim (2004), visto 

que esse tipo de abordagem não seja tão significativo para a formação do estudante. 

 Neste estudo, consideramos o aspecto motivador da HM não como simples artefato 

atrativo, mas como algo que surge de uma necessidade que leve o sujeito a agir. Aportadas 

nas propostas de problematização de Davídov (1999) e nas Situações Desencadeadoras de 

Aprendizagem (SDA) de Moura (2000) afirmamos que é no modo de compreender o 

                                                      
28

 Vianna (1995) caracteriza duas correntes de estudos em relação à História da Matemática, a internalista, que 

defende uma história da ciência com desenvolvimento predominantemente a partir de seus próprios problemas; e 

a externalista, que vê a história baseada em problemas de fora da ciência, oriunda do contexto socioeconômico. 
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movimento lógico-histórico de desenvolvimento do conteúdo a partir das necessidades sociais 

de cada povo e de cada época, que o aluno terá a necessidade de aprender.  

 

3.2 O MOVIMENTO LÓGICO-HISTÓRICO NA COMPREENSÃO DOS CONCEITOS 

MATEMÁTICOS 

 

Ao propor uma discussão acerca da abordagem histórica na licenciatura, Silva (2001) 

salienta que devemos levar em conta a nossa concepção de matemática. Isso porque, 

dependendo de como se concebe a matemática enquanto ciência, assim será o nosso 

posicionamento em relação à HM na formação do professor. A autora ressalta que, se 

compreendemos a Matemática como uma ciência pronta e acabada e acreditamos que o 

processo de ensino-aprendizagem consiste em transmitir o conhecimento, não há necessidade 

do envolvimento da HM nesse processo. Lakatos (1978, p. 14) assim, também, entende essa 

relação: “O formalismo desliga a História da Matemática da filosofia da matemática, uma vez 

que, de acordo com o conceito formalista de matemática, não há propriamente História da 

Matemática”. 

Agora, se compreendemos a Matemática como uma das muitas formas de 

conhecimento, ou ainda, como um tipo de manifestação cultural ou atividade humana mais 

geral, então, a história desse conhecimento reveste-se de significado. Estudar a HM é uma 

forma de entender melhor as relações do homem com o conhecimento matemático dentro de 

certo contexto cultural. Assim, Caraça (1951, p. 13) explica que: 

 

A ciência pode ser encarada sob dois aspectos diferentes. Ou se olha para ela 

tal como vem exposta nos livros de ensino, como coisa criada, e o aspecto é 

o de um todo harmonioso, onde os capítulos se encadeiam em ordem, sem 

contradições. Ou se procura acompanhá-la no seu desenvolvimento 

progressivo, assistir à maneira como sendo elaborada, e o aspecto é 

totalmente diferente – descobrem-se as hesitações, dúvidas, contradições, 

que só um longo trabalho de reflexão e apuramento consegue eliminar, para 

que logo surjam outras hesitações, outras dúvidas, outras contradições. [...] 

no primeiro aspecto, a ciência parece bastar-se a si própria, a formação dos 

conceitos e das teorias parece obedecer só a necessidades interiores; no 

segundo, pelo contrário, vê-se toda influência que o ambiente da vida social 

exerce sobre a criação da Ciência. A ciência encarada assim, aparece-nos 

como um organismo vivo, impregnado de condição humana, com as suas 

forças e as suas fraquezas e subordinação às grandes necessidades do homem 

na luta pelo entendimento e pela libertação; aparece-nos, enfim, como um 

grande capítulo da vida humana social. 
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Essa preocupação com o aspecto social da ciência, e em particular da matemática, 

segundo Vianna (1998, p. 73), “nasce a partir da tradição de historiadores ligados a diversas 

correntes marxistas e de sua confrontação com aqueles que assumiam posicionamentos 

sociológicos dentro da matriz de pensamento positivista”. A esse respeito, Prado (1990, p. 33) 

ressalta, em sua pesquisa, a necessidade de o professor ter um conhecimento mais profundo 

da história da matemática para: 

 

[...] poder mostrar a seu aluno que a matemática não se desenvolve longe dos 

problemas sociais e culturais de uma sociedade (...) que, embora a 

matemática seja utilizada por outros ramos do conhecimento humano, quer 

emprestando sua linguagem para explicitação dos fenômenos, quer pela 

aplicação de seus conceitos no desenvolvimento de teorias, a matemática não 

se desenvolve independentemente das necessidades sociais e da cultura em 

geral.  

 

Subjacente a essa concepção, Radford (2006) destaca a “importância de que os 

conceitos sejam estudados no seu processo de produção com os significados culturais 

intrínsecos à cultura nas quais estão inseridos, uma vez que ontogeneticamente o pensamento 

humano está subsumido a uma realidade cultural” (RADFORD, 2006 apud MORETTI; 

RADFORD, 2015, p. 06).  

No contexto dessas discussões, concordamos com Caraça (1951) e Silva (2001) no que 

tange a conceber a Matemática como uma ciência em constante desenvolvimento, oriunda de 

seus aspectos sociais, culturais e políticos, pois só assim iremos compreender as formas de 

pensamento humano que engendram todo o conhecimento desta ciência. Desse modo, ao 

pensarmos numa abordagem da história da matemática na formação do professor de 

matemática, entendemos que não se trata de buscar na história informações a respeito dos 

povos, épocas ou personagens interessantes, tampouco problemas curiosos para chamar a 

atenção do aluno.  

Nessa perspectiva, vislumbro uma proposta de ensino que busque a história do 

desenvolvimento das ideias, da formação dos conceitos e suas necessidades, do modo como 

eles foram produzidos dentro de cada sociedade, visando identificar informações que definam 

estratégias de abordagem do conteúdo de forma a revelar o significado do que se pretende 

ensinar. Assim, defendo a ideia de que existe um potencial (trans) formador na história da 

matemática que contribui para a formação do professor no que tange à compreensão dos 

conceitos matemáticos na perspectiva do seu desenvolvimento lógico-histórico.  

Então, optamos por pensar uma proposta de ensino na disciplina história da 

matemática coerente com a perspectiva lógico-histórica, pois a apropriação do caráter 
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universal de um conceito, pelo aluno, ocorre na relação que ele estabelece entre a estrutura 

lógica que compõe o conceito constituído e o processo histórico de desenvolvimento deste 

conceito (GIARDINETTO, 2017). A respeito do par lógico-histórico, de acordo com Kopnin 

(1978), subtende-se que: 

 

O histórico subentende-se o processo de mudança do objeto, as etapas de seu 

surgimento e desenvolvimento. O histórico atua como objeto do pensamento, 

o reflexo do histórico, como conteúdo. O pensamento visa  reprodução do 

processo histórico real em toda sua objetividade, complexidade e 

contrariedade. O lógico é o meio através do qual o pensamento realiza essa 

tarefa. (KOPNIN, 1978, p. 183). 

 

Essa história, a qual Kopnin faz referência, não é só a história do objeto em si, mas é 

também a história do processo de como a humanidade se apropriou desse objeto, ou seja, a 

história do seu conhecimento. 

Uma ciência em fase de construção admite certa lógica, a qual é distinta da sua lógica 

sistematizada. Assim, os princípios da lógica são abstraídos da ciência e formulados, não na 

fase inicial da construção da ciência, mas quando esta última já se encontra em pleno 

desenvolvimento. Em relação à Matemática, os estudos históricos deixam muito clara a 

distinção entre a lógica inicial, presente nas origens da Matemática, e sua posterior e paulatina 

sistematização (BROLEZZI, 2014).  

A história da matemática vista a “olho nu” não é organizada conforme apresentam os 

livros didáticos, ela não é linear, não foi desenvolvida somente sob um aspecto; ela é feita de 

idas e vindas, de construções e desconstruções, de erros e acertos. A esse respeito, Nobre 

(1996) afirma que, no processo de constituição da ciência, o homem, após concluir seus 

estudos e chegar às suas considerações finais sobre uma determinada teoria, abandona, de 

certa forma, o processo que fora necessário para se chegar a um determinado conceito e passa 

a utilizar somente o resultado final, ou seja, o processo lógico. Neste modo de organização, 

não se percebe a correspondência entre a evolução histórica do conceito e sua evolução 

lógica. É aí que entra a necessidade de interpretação do histórico pelo viés lógico, em uma 

perspectiva dialética, conforme o referencial que fundamenta este estudo. Nesse processo, o 

pensamento vai fazendo as depurações necessárias para a abstração do tipo de informação que 

é importante e que tipo de informação é apenas complementar, deixando de lado os dados 

supérfluos. 

 Para isso, é preciso ater-se às necessidades e aos aspectos contextuais que levaram ao 

desenvolvimento daquele conhecimento matemático, retirando os pormenores desnecessários 
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ou os desvios irrelevantes para os fins almejados. Então, podemos dizer que o pensamento 

reproduz o histórico pelo processo lógico, em um movimento que se faz do simples ao 

complexo, por meio de abstrações. Ou seja, os nossos pensamentos são a apropriação das 

constituições históricas sociais; então, tudo aquilo que nos apropriamos a partir do que foi 

construído historicamente se torna nossa forma de pensamento, que é a lógica. 

Kopnin (1978, p. 184) afirma que, “para revelar a essência do objeto, é necessário 

reproduzir o processo histórico real de seu desenvolvimento, mas este é possível somente se 

conhecemos a essência do objeto”. Ou seja, para estudar um objeto, é preciso conhecê-lo, é 

preciso iniciar o seu estudo a partir de sua forma mais madura, em que os aspectos essenciais 

estão suficientemente desenvolvidos, pois o lógico orienta o histórico. A partir desse 

fundamento, fazem-se as definições primárias de sua essência, as quais têm caráter abstrato e 

são insuficientemente profundas, mas indispensáveis para o estudo do processo histórico do 

objeto. Isso porque, o estágio mais desenvolvido do objeto leva implícitos os estágios 

antecedentes, o que significa que a reprodução da essência desse fenômeno no pensamento, 

constitui a descoberta da história desse fenômeno. 

Embora esse estágio mais desenvolvido do objeto tenha por trás seu processo 

histórico, a reprodução no pensamento da essência e do conteúdo de qualquer fenômeno não 

torna desnecessário o estudo de sua história. Ao contrário, para atingir um degrau mais 

elevado no conhecimento do objeto, é necessário recorrer à sua história, pois esta cria as 

premissas indispensáveis para uma compreensão mais profunda de sua essência. Esse 

processo nos leva a retomar a definição da essência do objeto, corrigindo-a, completando-a e 

desenvolvendo os conceitos que o expressam, enriquecendo, assim, a teoria subjacente ao 

objeto. É como se o pensamento se desenvolvesse em círculo, num movimento ascendente. 

A partir do estudo da HM de acordo com esta abordagem lógico-histórica, podemos 

compreender a matemática a certa distância, a fim de percebê-la em sua constituição global, 

quebrando a concepção moderna de ciência que mostra a matemática de forma 

compartimentada. Essa ideia de totalidade é defendida por Brolezzi (2014), ao dizer que o 

distanciamento propiciado pela História é, assim, fundamental para se obter uma visão de 

conjunto do edifício matemático. Ele afirma também que essa visão fornece, portanto, a cada 

tópico do currículo, uma razão de ser, uma utilidade que transcende a sua possível aplicação 

prática imediata.  

Ao atentarmos para o desenvolvimento da matemática ao longo dos tempos, 

considerando as necessidades que levaram ao desenvolvimento dos conceitos em seus 

respectivos contextos, observamos que ela começa a se desenvolver a partir de problemas 
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práticos. Mas na medida em que a sociedade vai se desenvolvendo e exigindo novas 

demandas, essa ciência vai sendo necessária para a ampliação de outras áreas de 

conhecimento e dentro de sua própria área. De acordo com essa ideia, Caraça (1951) assevera 

que os conceitos matemáticos se desenvolvem a partir de problemas de interesse capital, 

prático ou teórico. Bromberg e Saito (2010) chamam a atenção para o fato de que a 

matemática nem sempre foi um campo unificado de conhecimento. Esta só começa a adquirir 

um corpo de conhecimentos mais definidos a partir do século XVIII e é só no século XX que 

ela começa a produzir conhecimentos exclusivamente matemáticos (BROMBERG; SAITO, 

2010 apud SAITO; DIAS, 2013). 

Isso significa que não podemos ver a matemática só por um prisma quando tratamos 

de sua história, pois diferentes épocas definiram a matemática de diferentes formas. A 

articulação entre história e ensino de matemática deve, portanto, dar atenção às diferentes 

concepções de matemática em diferentes épocas, analisando o passado no passado, desta 

maneira:  

 

Afastamos nosso olhar do objeto matemático e buscamos por outras relações 

no contexto histórico, para, então, voltarmos a contemplar o objeto 

novamente, dando lhe significado. Esse modo de proceder revela o percurso 

histórico, o desenvolvimento de novas relações entre a Matemática, seu 

objeto e contexto (SAITO; DIAS, 2013, p. 98).  

   

A abordagem da HM, na perspectiva que estamos defendendo neste trabalho, diz 

respeito à simbologia que gira em torno desta ciência. Esse aspecto é considerado por 

Brolezzi (2014) quando afirma que, ao observarmos as origens de um assunto, captamos sua 

notação simbólica ainda com significado, antes que passem pelo processo de formalização 

que faz por distanciá-la da relação semântica inicial. A ligação entre a Matemática e a 

linguagem comum aparece, então, como a ligação entre a Matemática e a realidade, a qual, de 

algum modo, está presente na gênese e no desenvolvimento de todo pensamento matemático. 

E, se nos afastamos dessa relação, a Matemática tende a transformar-se em um mero jogo 

sintático. Assim, o autor justifica a grande dificuldade dos alunos compreenderem a 

linguagem matemática. 

Nesta abordagem lógico-histórica, os conceitos são compreendidos como produções 

vivas em relação direta com as necessidades dos sujeitos e tempos históricos que os 

produziram. Sendo assim, apropriar-se de determinado conceito, compreendido como 

produção histórica, implica apropriar-se, além da sua estrutura lógica formal, também dos 

mecanismos de sua produção histórica e, portanto, da essência das necessidades que moveram 
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a humanidade na construção social e histórica dos conceitos (MORETTI, 2014). E, 

compreendendo que o pensamento teórico opera por meio dos conceitos científicos que 

permitem a reprodução de um objeto dentro de um sistema de relações, notamos, na história 

da matemática, uma possibilidade para o desenvolvimento do pensamento teórico dos 

estudantes acerca dos conteúdos matemáticos, bem como uma possibilidade de refletir sobre 

uma metodologia que viabilize uma proposta didático-pedagógica destes conteúdos.  

Saito e Dias (2013), ao proporem uma interface entre história e ensino de matemática, 

defendem que é preciso fazer um exercício de ampliação de foco, privilegiando o processo 

histórico do desenvolvimento da matemática com a formação do conceito no ensino e 

aprendizagem. Esta ampliação de foco diz respeito à contextualização histórica:  

 

O que não quer dizer apenas descrever e explicitar sobre o desenvolvimento 

dos conteúdos matemáticos, mas também relacioná-los à própria natureza da 

matemática no passado. Por meio da análise histórica dos conceitos e das 

problemáticas que conduziram o surgimento de um conteúdo matemático em 

determinado momento histórico, é possível compreender como o 

conhecimento matemático se desenvolveu e se institucionalizou em 

diferentes épocas (BROMBERG; SAITO, 2010, apud SAITO; DIAS, 2013, 

p. 97). 

 

A proposta, apresentada neste trabalho, não é a de levar a HM para sala de aula 

repetindo o percurso histórico do conceito, mas a de buscar, no processo histórico, o 

movimento do pensamento no contexto da formação conceitual. Seria captar a gênese 

histórica de um conceito específico, o modo, a metodologia e a lógica que caracterizam seu 

surgimento. A partir daí, procura-se propor uma organização lógica para ensiná-lo, visto que a 

investigação histórica necessária para a elaboração de uma proposta de ensino não se 

identifica com a história dos conceitos. Como afirma Brolezzi (2014), é suficiente que a 

programação seja impregnada pelo significado histórico, a fim de que a abordagem dos 

tópicos seja planejada de modo a construí-los junto com os alunos, de forma direcionada pelo 

caminho histórico da sua construção original, pois “O que importa é que o conteúdo seja 

iluminado pela história” (BROLEZZI, 2014, p. 142). 

Conforme já foi dito, é preciso que o professor faça essa depuração dos fatos ao longo 

dos tempos, procurando compreender a gênese dos conceitos que irá ensinar, os quais não se 

encontram nos conhecimentos sistematizados nos livros, mas no processo de sua elaboração. 

Para fazer essas depurações, o conhecimento histórico requerido por parte do professor é 

muito mais profundo, não basta saber alguns dados biográficos que possam ilustrar as aulas, 

nem saber localizar no espaço e no tempo o conteúdo do currículo. É necessário ir além, 
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adentrando os processos de criação da matemática, tal como nos apresenta sua história, e 

compreendendo o processo de formação dos conceitos. Giardinetto (1991, p. 32) nos ajuda a 

explicar esse processo: 

 

Tanto a elaboração quanto e execução de uma sequência de ensino, na qual a 

lógica dos conceitos traduz a intrínseca historicidade, requer da parte do 

educador/pesquisador a análise da evolução histórica da lógica dos 

conceitos. De uma forma geral, pode-se afirmar que a relação lógico-

histórica é um método de investigação indispensável para a pesquisa em 

educação matemática, na medida em que, na elaboração de procedimentos 

de ensino [...] há de se entender o processo lógico de elaboração desse 

conteúdo. É essa investigação da evolução histórica que vai fornecer 

elementos para elaboração de uma sequência lógica de ensino, mas de forma 

que essa sequência lógica reflita a história. Portanto o fio condutor aí 

presente, imprescindível, que orienta a investigação da sequência de ensino é 

a relação lógico-histórica. [...] não se trata de reproduzir a história, mas sim, 

de reproduzir, [...] a essência lógica das relações do conhecimento na sua 

forma atual, os traços essenciais que sintetizam de forma lógica o 

desenvolvimento histórico desse conteúdo. 

 

Ao assumirmos a unidade lógico-histórica, nesta pesquisa, nos atemos à possibilidade 

de compreender o processo de construção dos conceitos matemáticos em relação com sua 

estrutura interna, pois “A unidade entre o lógico e o histórico é premissa metodológica 

indispensável na solução dos problemas da inter-relação do conhecimento e da estrutura do 

objeto e conhecimento da história e seu desenvolvimento” (KOPNIN, 1978, p. 186, grifos do 

autor). 

Mediante a abordagem histórica e acreditando no potencial da história da matemática 

na formação inicial do professor, no que tange ao desenvolvimento dos conceitos 

matemáticos, na perspectiva do seu desenvolvimento lógico-histórico, consideramos que os 

nexos internos da HM no ensino estão relacionados à abordagem da HM numa perspectiva 

externalista. Tal perspectiva considera a HM sob o ponto de vista do contexto 

socioeconômico, em que os conceitos matemáticos são estudados pelo viés lógico-histórico, 

que estabelece uma relação entre sua estrutura lógica e o seu desenvolvimento histórico, tendo 

em vista a formação do pensamento teórico dos estudantes. 

Ademais, concordamos que a história da matemática deva ser abordada não só em uma 

disciplina isolada na formação de professores, mas em todas as disciplinas. Essa abordagem 

pode ser feita com base nos pressupostos da AOF. Isso porque esse é o fundamento essencial 

para que os futuros professores compreendam os conceitos estudados no curso de licenciatura 

em matemática, a partir de sua gênese, possibilitando, assim, o conhecimento teórico sólido 

para a sua atuação profissional.   
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CAPÍTULO IV 

 

O MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO: APREENDENDO O FENÔMENO EM 

MOVIMENTO 

 

O movimento de investigação determina o processo de apreensão da realidade a ser 

analisada; determina a dimensão e a forma de aproximação do pesquisador à realidade 

empírica, singular e imediata, que representa um primeiro ponto de partida para sua relação 

analítica com o objeto a ser investigado (ARAÚJO; MORAES, 2017). Ainda nesta discussão, 

Rosa e Andriani (2002, p. 284) reforçam que o pesquisador interage com a realidade no 

momento de produzir os dados e deve, por conta disso, iniciar a análise durante o próprio 

processo de ação/pesquisa/intervenção. Sendo assim, este capítulo dá continuidade ao 

movimento analítico desta investigação, em que procuramos apresentar como foi conduzido o 

processo de apreensão da realidade pesquisada, destacando a escolha do método e a definição 

do objeto de pesquisa.  

 A fim de compreender as particularidades do campo de pesquisa, a Universidade 

Estadual de Goiás, fizemos a sua caracterização com destaque para o curso de Licenciatura 

em Matemática do Campus Henrique Santillo, para o currículo do curso em questão, para a 

disciplina história da matemática e os sujeitos participantes deste estudo. Apresentamos o 

planejamento e o desenvolvimento do experimento didático formativo como um modo de 

pesquisar a atividade de ensino do professor (CEDRO; MOURA, 2010), em relação dialética 

com a atividade de estudo do aluno no contexto da aula. Por fim, descrevemos os 

procedimentos investigativos utilizados como meio de apreender o fenômeno investigado. 

 

4.1 O MÉTODO E O OBJETO DE PESQUISA: UMA RELAÇÃO DIALÉTICA 

 

Considerando o conhecimento como produto sócio-histórico, nosso posicionamento 

teórico para este trabalho está fundamentado nos postulados da teoria histórico-cultural, na 

medida em que o projeto central desta teoria “é estudar a formação da subjetividade dos 

indivíduos a partir de seu mundo objetivo, concreto, isto é, a formação da consciência humana 

em sua relação com a atividade” (MORETTI; ASBAHR; RIGON, 2011, p. 480). Nesse 

sentido, acreditamos que o processo de formação profissional do professor seja coerente com 

tal perspectiva, na medida em que o sujeito e o objeto são considerados históricos, mediados 

por uma relação cultural (ARAÚJO; MOURA, 2012). 
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O método é assumido, aqui, segundo a teoria marxista, como a compreensão ampla e 

articulada da qualidade da relação entre sujeito e objeto na produção do conhecimento, ou 

seja, representa o caminho a ser trilhado na construção do conhecimento (SOUZA; 

MAGALHÃES; GUIMARÃES, 2014). O método é o fio condutor de toda a pesquisa, pois 

ele articula o objeto, o problema, o referencial teórico e os procedimentos metodológicos, a 

relação entre pesquisador e realidade, a relação entre pesquisador e pesquisados, as 

possibilidades de análise e reflexões (MOLON, 2008). Dessa forma, é a partir dele que se 

define a análise que evidenciará as relações internas de cada elemento em si, as leis 

particulares que regem o início, o desenvolvimento e o término de cada fenômeno (SOUZA; 

MAGALHÃES, 2012). De acordo com essas premissas e considerando o objetivo desta 

pesquisa, que é investigar o processo de significação atribuído à história da matemática no 

ensino, evidenciado pelas ações dos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual de Goiás, na atividade de formação, optamos pelo Materialismo 

Histórico Dialético (MHD) como método de pesquisa.   

Segundo essa perspectiva, o método não se restringe a um conjunto de regras formais 

que se aplicam a um objeto ou um conjunto de regras que o sujeito escolhe de forma aleatória 

para “enquadrar” seu objeto de investigação (NETTO, 2011). Concordamos com Frigotto 

(1991) quando afirma que o método vai além, envolve questões mais amplas, pois está 

vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida em seu conjunto. Ele constitui-

se “numa espécie de mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o 

desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais” (FRIGOTTO, 1991, p. 77).  

Seguindo estas premissas, o MHD assevera que o conhecimento se dá na e pela práxis. 

A práxis é aqui entendida não como uma atividade prática contraposta à teoria, mas como 

determinação da existência humana, como elaboração da realidade (KOSIK, 1976), pois a 

unidade entre a teoria e a ação, em um processo reflexivo, leva à transformação, tanto do 

sujeito como do objeto. A práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente. Nesse 

sentido, a história se apresenta como um processo prático no movimento em que o humano se 

distingue do não humano. Assim, a ênfase está nas transformações que se operam durante 

todo o processo (SOUZA; MAGALHÃES; GUIMARÃES, 2014), porque a dialética prioriza 

o processo de transformação, de contradição em relação ao que permanece, pois a verdade é 

sempre relativa ao momento histórico específico.  

Deste modo, o conhecimento depende do momento e do contexto em que se insere: a 

cada momento se tem uma verdade, uma essência, superada com o tempo. Portanto, a verdade 

corresponde à essência do fenômeno naquele momento específico e deve abarcar, por isso 
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mesmo, seu movimento contraditório (ROSA; ADRIANI, 2002). Conforme explica Kosik 

(1976, p. 16), “captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a 

coisa em si se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde. 

Compreender o fenômeno é atingir a essência”. 

Em consonância com nossas concepções de homem, mundo, sociedade e educação 

adotamos o MHD como método de pesquisa. Nessa prerrogativa, temos como propósito 

desvendar o fenômeno que está por trás da aparência imediata da coisa em si, ou seja, do 

processo de significação que os estudantes de licenciatura atribuem à história da matemática, 

em atividades de ensino, em um determinado tempo e espaço. Para isso, o processo, o 

caminho é que irá permitir a apreensão desse fenômeno, tendo em vista o contexto em que ele 

se dá, numa análise da realidade objetiva em seus aspectos contraditórios na busca de fazer 

aparecer a essência do objeto. De acordo com Moura (2004), tomar a formação do professor 

como objeto de pesquisa é buscar o entendimento do fenômeno “formação” e compreender 

esse fenômeno como algo que não está posto. Segundo o autor, a busca pela compreensão do 

que venha a ser a formação do professor não pode se dar de forma isolada. É preciso observar 

que esse objeto está sujeito a mudanças, pois, a cada momento, os saberes produzidos se 

alteram por novas necessidades. 

Ainda que tenhamos destacado um método geral (o método materialista histórico 

dialético) para esta pesquisa, é preciso determinar o método investigativo particular para o 

objeto científico deste estudo. Araújo e Moraes (2017) destacam que, para as pesquisas na 

área de educação, as sínteses metodológicas produzidas pela Psicologia Histórico-Cultural 

representam princípios gerais do método investigativo e não a própria chave metodológica 

para a sistematização do método da pesquisa em Educação. Essa afirmação se justifica, 

sobretudo, em razão de haver distintos objetos de investigação: o objeto da Psicologia e o da 

Pedagogia não são os mesmos. Assim sendo, um dos objetos das pesquisas em Educação é a 

atividade pedagógica, compreendida na perspectiva da educação escolar.  

Considerar essa premissa nos remete ao entendimento proposto por Rubinstein (1973) 

em relação à unidade dialética entre o objeto da Psicologia, com suas leis específicas do 

desenvolvimento do psiquismo, e a atividade pedagógica, com suas leis específicas da 

Educação e do ensino. Isso significa considerar uma relação de interdependência entre o 

conhecimento psicológico e a prática pedagógica. “Somente conhecendo a psicologia dos 

indivíduos se lhes pode educar e ensinar, formar sua psique, sua consciência e sua 

personalidade. Ao mesmo tempo, educando-lhes, conhecemo-los melhor” (RUBINSTEIN, 

1973, p. 27 apud ARAÚJO; MORAES, 2017, p. 51).  
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Em se tratando da especificidade deste estudo, consideramos que o objeto de pesquisa, 

em sua singularidade, incide sobre a formação inicial do professor, particularmente: o 

processo de significação que os estudantes de licenciatura atribuem à história da matemática 

em atividades de formação. Neste aspecto, podemos considerar também que a atividade 

pedagógica seja objeto da atividade de formação, visto que a formação do professor está 

estritamente relacionada com o ato de ensinar e aprender.  

Outra questão relacionada ao objeto desta pesquisa refere-se ao motivo que a organiza 

e a direciona. Segundo Araújo e Moraes (2017), o motivo da pesquisa em Educação, o que de 

fato mobiliza sua relação em diferentes e múltiplas formas, centra-se na compreensão teórica 

de como a atividade pedagógica pode promover o desenvolvimento da personalidade humana, 

na direção da apropriação dos conhecimentos humanos produzidos e sistematizados nas 

diversas esferas da vida. Neste caso específico, o motivo centra-se na investigação de como a 

organização da atividade de ensino, com foco no desenvolvimento lógico-histórico do 

conceito, contribui para a significação da história da matemática para o ensino. Por se tratar 

de uma pesquisa em Educação, fundamentada nos pressupostos da THC, ela concretiza-se 

como uma atividade. Ao assumirmos esse posicionamento, defendemos a unidade entre a 

forma (método de pesquisa) e o conteúdo (objeto de pesquisa). Isso implica considerar o 

objeto da pesquisa, bem como o conhecimento já produzido em torno dele, na dimensão 

lógico-histórica. Essa posição permite, potencialmente, compreender o fenômeno para além 

de sua aparência (ARAÚJO; MORAES, 2017). Considerando que o nosso objeto de estudo é 

o processo de significação que os estudantes de licenciatura atribuem à história da matemática 

em atividades de ensino, procuramos, no decorrer deste trabalho, apresentar os aspectos 

históricos, tanto da formação do professor e da história da matemática enquanto disciplina, 

quanto da especificidade do objeto no seu processo de constituição, o que pode ser apreendido 

pelo experimento didático formativo. 

Assim, algumas características da pesquisa, como atividade, devem ser consideradas 

nesse entendimento: conter a síntese de um projeto coletivo; ter uma necessidade coletiva; ter 

um plano de ação coordenado; coincidir motivo com objeto e, sobretudo, ser do sujeito, a fim 

de provocar nele a necessidade de solucionar algum problema (ARAÚJO; MORAES, 2017). 

Em se tratando da formação do professor, Moura (2004) destaca que tomar a pesquisa como 

atividade é buscar instrumentos que permitam satisfazer uma necessidade: identificar 

qualidades que possam ser indicativas do fenômeno formação e que permitam compreender o 

modo de formar-se professor.  
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Em conformidade com estas premissas, este estudo realiza a análise dos processos e 

não do objeto em si, pois os fenômenos psicopedagógicos não podem ser investigados como 

meros objetos isolados e acabados, mas como processos em mudança, revelando sua essência, 

ou seja, as relações dinâmicas, causais e hierarquizadas, reais e ocultas do fenômeno. Para 

isso, apoiamo-nos em Vigotski (1984), que propõe tanto uma abordagem fenotípica, 

enfatizando a necessidade das descrições e explicações, quanto uma abordagem genotípica, 

buscando a origem dos fenômenos (MOLON, 2008). Sendo assim, buscaremos apresentar, 

nos itens que se seguem, um pouco da realidade pesquisada (lócus da pesquisa e sujeitos), 

suas características, seus contextos e evidenciar como se constituiu o processo de apreensão 

desta realidade (método de investigação).  

Na caracterização do campo de investigação, evidenciamos as características da UEG, 

instituição onde a pesquisa foi realizada, do curso de Licenciatura em Matemática do Câmpus 

Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas - Henrique Santillo, tendo em vista que a 

instituição oferece outros 9 cursos nesta mesma modalidade em outros municípios. 

Apresentamos, também, a organização curricular desse curso, a fim de situar a disciplina 

História da Matemática, na qual foi desenvolvido o experimento didático formativo. 

  

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa se desenvolveu na Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus 

Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas - Henrique Santillo, no curso de Licenciatura em 

Matemática, com os alunos matriculados na disciplina História da Matemática, no segundo 

semestre do ano de 2017. Para realizar este estudo, contou-se com a colaboração do professor 

que ministrava a disciplina naquele momento. 

 

4.2.1 A Universidade Estadual de Goiás  

 

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) é uma das mais novas instituições públicas 

de ensino superior no Brasil. Historicamente, a proposta para a criação de uma instituição de 

ensino superior pública, gratuita e de qualidade, no Estado de Goiás, teve suas primeiras 

manifestações na década de 1950, quando houve intensos embates entre os defensores do 

ensino público e do ensino privado. Como resultado desse processo, foi criada a Universidade 

Católica de Goiás (UCG), em 1959, e a Universidade Federal de Goiás (UFG), em 1960. Na 

contramão da lógica expansionista, verificada no país na década de 1960, Goiás registrou 
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pequeno avanço, restrito à criação de duas faculdades em Anápolis (uma particular, a 

Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, e uma pública, a Faculdade de Ciências Econômicas 

de Anápolis - FACEA) e outras duas instituições públicas (a ESEFFEGO em Goiânia, e a 

Faculdade de Filosofia da Cidade de Goiás). 

A Lei Estadual n
o
 11.655, de 26 de dezembro de 1991, que dispôs sobre a estrutura 

organizacional básica do poder executivo, autorizou a criação da UEG, com sede em 

Anápolis, à qual se integrariam, como unidades, com sua estrutura, pessoal e patrimônio, a 

FACEA, a ESEFFEGO e estas outras 12 entidades de ensino superior localizadas no interior 

do Estado. Organizada como uma Universidade multi campi, sua sede central se encontra em 

Anápolis. Na sede, a UEG abriga três unidades universitárias, a Unidade Universitária de 

Ciência Exatas e Tecnológica (UnUCET), a Unidade Universitária de Ciências Sócio 

Econômicas e Humanas (UnUCSEH) e a Unidade Universitária de Educação a Distância 

(UnUEAD).  

Hoje, a UEG se faz presente em 38 municípios com 41 Câmpus Universitários e vai 

tomando forma com a missão de produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, 

desenvolver a cultura e a formação integral de profissionais e indivíduos capazes de se 

inserirem criticamente na sociedade e promoverem a transformação da realidade 

socioeconômica do Estado de Goiás e do Brasil. Com a aprovação do novo Regimento Geral 

da UEG, por meio da resolução CsU n.75/2014, a Unidade Universitária de Ciências Exatas e 

Tecnológicas passou a ser denominada Campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas 

Henrique Santillo (CCET). Atualmente, nesse campus, funcionam 10 cursos de graduação e 

cinco cursos de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado.  

 

4.2.2 O curso de Licenciatura em Matemática 

 

O Centro de Ciências Exatas e Tecnológica, atualmente denominado de Campus 

Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, foi criado inicialmente com 4 

cursos de graduação: Engenharia Civil, Ciências - Habilitação em Química, Ciências - 

Habilitação em Biologia, e Tecnologia em Processamento de Dados, funcionando assim até 

1999. Em 2000, foram criados mais 5 cursos de graduação: Engenharia Agrícola, Arquitetura, 

Farmácia, Licenciatura em Matemática e Química Industrial. Além de ser ofertado nesse 

Campus, o curso de Licenciatura em Matemática também é ofertado em outros 9 Campus à 

saber: Formosa, Cidade de Goiás, Iporá, Jussara, Morrinhos, Porangatu, Posse, Quirinópolis e 

Santa Helena de Goiás. 



111 

 

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), tendo em vista a necessidade de atender as 

novas e contínuas demandas sociais e garantir a qualidade dos seus cursos de graduação, 

estabelece uma estrutura curricular que expressa a identidade e as dinâmicas necessárias a 

uma instituição Pública de Ensino Superior multicampi. Assim, o curso de Matemática, em 

consonância com essa estrutura, se organiza da seguinte maneira: I. Oferecimento de 

disciplinas no regime de créditos e de forma semestral, no período matutino; II. Entrada 

anual; III. Desenvolvimento de atividades acadêmicas de segunda a sexta; IV Possibilidade de 

oferecimento de disciplinas na modalidade semipresencial (PPC, 2015). 

Alinhado aos objetivos e metas da UEG, o curso de Licenciatura em Matemática busca 

a formação de um profissional competente, socialmente crítico e responsável pela construção 

de uma sociedade justa e democrática. Assim, visa contribuir com a promoção e 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da reflexão e da cultura, além de interagir com a 

sociedade em atividades comprometidas com a busca de soluções para problemas regionais e 

nacionais.  

De acordo com essas perspectivas, o referido curso tem como propósito formar 

professores de Matemática para a Educação Básica com sólido conhecimento matemático e 

pedagógico, que sejam capazes de articular esses dois saberes, aliados a uma visão abrangente 

do seu papel de educador, conscientes dos modos de produção desta ciência, suas aplicações 

em diversas áreas e sua importância social. 

 

4.2.3 O Currículo
29

 do curso de licenciatura em Matemática do Campus Anápolis de 

Ciências Exatas e Tecnológicas - Henrique Santillo 

 

O currículo do Curso de Licenciatura em Matemática foi estruturado em torno de seis 

eixos articuladores das dimensões que precisam ser contempladas na formação do professor: 

articulação dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; articulação da interação e do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; articulação entre disciplinaridade e 

interdisciplinaridade; articulação da formação comum e a formação específica; articulação 

entre os conhecimentos a serem ensinados e os conhecimentos educacionais e pedagógicos; e 

articulação das dimensões teóricas e práticas (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS,  

2015).   

De acordo com Projeto Político Pedagógico do curso (2015), a estrutura curricular se 

organiza em torno de quatro núcleos: 

                                                      
29

 Os dados se referem ao Projeto Pedagógico de 2015, vigente à época.  
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a) Núcleo Comum - composto pela disciplina Linguagem Tecnologia e Produção 

Textual e pela disciplina Diversidade, Cidadania e Direitos, que deverão ser oferecidas em 

todos os cursos de graduação da UEG. 

b) Núcleo de Modalidade - composto por componentes curriculares obrigatórios 

para todos os cursos de licenciatura: Metodologia Científica, Políticas Educacionais, Libras, 

Psicologia da Educação, Didática, Sociologia da Educação e História da Educação. 

c) Núcleo Específico - composto pelos componentes curriculares que contemplam 

as especificidades de formação profissional, considerando as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Licenciatura em Matemática e as especificidades da nossa região. 

Faz parte deste núcleo as disciplinas: Fundamentos da Matemática; Pré-Cálculo; Educação, 

Comunicação e Mídia em Matemática; Geometria Euclidiana; Geometria Analítica; Cálculo I, 

II, III e IV; Laboratório de Ensino de Matemática I, II, III e IV; Geometria Espacial; Álgebra 

Linear I e II; Teoria dos Números I e II; Didática da Matemática; Probabilidade e Estatística; 

Orientações para Prática de Estágio I, II, III e IV; Física I e II; Estágio Supervisionado I, II, 

III e IV; Estruturas Algébricas; Inferência Estatística; Pesquisas e Tendências em Educação 

Matemática; Introdução à Análise; Equações Diferenciais Aplicadas; Lógica; Trabalho de 

Curso I e II; Matemática Financeira; Matemática Aplicada e Computacional. A disciplina de 

História da Matemática (HM) faz parte deste núcleo, sendo ofertada no 4º período do curso.  

d) Núcleo Livre – composto por disciplinas de escolha dos discentes que poderão 

ser cursadas na UEG ou em outra Instituição de Ensino Superior, prioritariamente pública. 

Como parte do núcleo livre, o curso de Matemática poderá oferecer as seguintes disciplinas: 

Educação Inclusiva, Tópicos Especiais em Estatística, Combinatória e Grafos, Cultura 

Matemática, Tratamento da Informação, Variáveis Complexas, Geometria Dinâmica, entre 

outras.  

 

4.2.3.1 A Disciplina História da Matemática 

 

A disciplina História da Matemática (HM) faz parte da matriz curricular do curso 

desde o seu início, sempre com uma carga horária de 64 horas anuais. Nas matrizes de 2003 e 

2006, a disciplina tinha, em sua ementa, o propósito de abordar a evolução cultural dos 

conceitos matemáticos e aplicações, leitura histórica da Matemática e também fazer um aporte 

aos pensadores matemáticos. A matriz de 2010, além de contemplar o que era proposto nas 

matrizes anteriores, traz uma abordagem mais específica em relação aos campos da 

matemática (aritmética, álgebra e geometria) e insere a história da Educação Matemática a 



113 

 

fim de relacioná-la com a História da Matemática. Na matriz atual do curso, a ementa da 

disciplina HM deixa de dar ênfase aos pensadores matemáticos, voltando-se mais para o 

aspecto social da evolução dos conceitos matemáticos e a relação da HM com o ensino de 

matemática. 

Mediante o exposto, verifica-se que a disciplina HM tem um papel significativo no 

curso de licenciatura, mas nem sempre teve foco no ensino de matemática. Sua ênfase estava 

na evolução dos conceitos matemáticos e em seus aspectos internos de desenvolvimento, 

seguindo uma abordagem mais tradicional da HM, conforme referenciado no terceiro capítulo 

desta tese.  

 

4.2.4 Os sujeitos da pesquisa 

 

Este tópico tem o propósito de discutir as características dos sujeitos participantes 

desta pesquisa, as quais foram apreendidas por meio de um questionário, que foi preenchido 

por eles, no início da disciplina História da Matemática. Em estudos a respeito do método 

adotado por Vygotski em suas pesquisas, Zanella e seus colaboradores (2007) salientam que 

toda e qualquer atividade humana, foco de investigação psicológica, requer, para sua 

compreensão e explicação, o olhar sobre os sentidos que esta atividade tem para os sujeitos 

em questão, de modo que considere esses sujeitos em suas possíveis condições e a realidade 

histórica do contexto do qual ativamente participam.  

Os participantes desta investigação educacional foram os acadêmicos do curso de 

licenciatura em Matemática da UEG, Câmpus Anápolis, matriculados na disciplina História 

da Matemática que é oferecida no 4º período
30

 do referido curso. Esses alunos eram 

provenientes de diversos períodos, pois o curso é semestral e a disciplina não tem pré-

requisito para matrícula. 

A turma era composta por 21 alunos, a maioria com idade entre 17 a 24 anos. Apenas 

quatro saíam dessa faixa etária, apresentando idade superior a 24 anos. 15 deles não 

trabalhavam fora; três exerciam a profissão docente e três exerciam cargos autônomos e de 

gerência de caixa de supermercado. A maior parte (12) desses estudantes é oriunda de escola 

pública, 2 estudaram em ambas as instituições e 7 tiveram formação básica em escolas 

privadas. 

 

                                                      
30

 Nesse período os alunos já haviam cursado Didática e estavam fazendo concomitantemente as disciplinas 

História da Matemática e Didática da Matemática. 
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4.3 CONHECENDO A REALIDADE PESQUISADA 

 

Conforme vem sendo anunciado, esta pesquisa foi desenvolvida na disciplina História 

da Matemática, envolvendo todos os alunos matriculados no segundo semestre de 2017, e o 

professor da turma. A escolha dessa disciplina foi decorrente de experiências anteriores da 

pesquisadora com a docência na área pedagógica do curso investigado, inclusive na disciplina 

História da Matemática.  

Assim, foi considerado o fato de a disciplina ser propícia à implementação de uma 

proposta pedagógico-didática coerente com o objetivo desta pesquisa. Além disso, outro 

aspecto relevante foi o fato de o professor que ministra a disciplina ter conhecimentos a 

respeito da Teoria Histórico-cultural e de ter aceitado participar da pesquisa.  

 

4.3.1 O Experimento Didático Formativo: compreendendo o fenômeno em movimento 

 

Considerando o objetivo desta pesquisa e partindo do pressuposto metodológico 

assumido de que há necessidade de apreensão do fenômeno investigado em movimento, ou 

seja, da compreensão de suas manifestações de mudança, utilizamos como metodologia o 

experimento didático formativo
31

.  

De acordo com a perspectiva materialista histórico dialética, a experimentação é um 

procedimento que se realiza como processo de captar, compreender e explicar o movimento 

que dá origem às funções psicológicas humanas (FREITAS, 2010). Assim, o termo 

"experimental", usado para referir-se ao experimento didático formativo, não tem nenhuma 

relação com a pesquisa quantitativa experimental de abordagem positivista e nem mesmo com 

procedimentos experimentais, realizados em sala de aula, para demonstração de princípios ou 

leis científicas. Buscamos, pois, compreender nosso objeto de estudo em seu movimento e 

não simplesmente a relação de estímulo-resposta dos aspectos pedagógicos.  

Fundamentado em Davídov (1988), Libâneo (2007) afirma que o experimento didático 

formativo (EDF) se caracteriza como: 

 

Uma intervenção pedagógica por meio de uma determinada metodologia de 

ensino, visando interferir nas ações mentais dos educandos e provocar 

mudanças em relação a níveis futuros esperados de desenvolvimento mental. 

Assim sendo, o experimento formativo tem como base a atuação do ensino 

no processo de aprendizagem. Isto significa atuação no desenvolvimento 

mental dos alunos por meio de uma atividade docente que envolve 

                                                      
31

 Freitas (2010) denomina o experimento realizado em sala de aula como parte da investigação didática de 

experimento didático formativo. 
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elaboração/desenvolvimento/reelaboração do ensino dentro de uma dinâmica 

que implica uma compreensão de formação docente com processo contínuo, 

que pressupõe aprendizagem constante. (LIBÂNEO, 2007, p.11). 

 

Em se tratando desta pesquisa, o EDF teve como foco desenvolver, por meio das 

atividades de ensino, os processos mentais dos licenciandos a fim de promover mudanças em 

relação ao sentido que eles atribuem à história da matemática no ensino. As atividades de 

estudo foram pensadas com o propósito de auxiliar os alunos a compreenderem os conceitos 

matemáticos como produções humanas, inerentes às necessidades de um povo em 

determinado tempo e lugar e a utilizarem esses conceitos para elaboração de propostas de 

ensino em uma perspectiva lógico-histórica; tudo isso, sem desconsiderar a ementa da 

disciplina História da Matemática (Apêndice A). 

O experimento didático formativo é um caminho para a pesquisa em sala de aula, na 

medida em que considera a unidade da investigação do desenvolvimento psíquico dos 

sujeitos, o ensino e sua educação (CEDRO; MOURA, 2010). Ou seja, é um modo de 

pesquisar a atividade de ensino do professor, em relação dialética com a atividade de estudo 

do aluno no contexto da aula. Freitas (2010) explica que é “experimento” por se tratar de uma 

intervenção pedagógica, por meio de uma determinada metodologia de ensino, e é 

“formativo” porque se trata de uma sucessão de ações e interações que vão ocorrendo na 

atividade dos alunos e que obedecem a um processo em que vão sendo formadas ações 

mentais.  

Antes de iniciar a elaboração do experimento, foi realizada uma conversa com o 

professor que ministra a disciplina história da matemática, ocasião em que ele expôs sua 

experiência anterior com a disciplina, relatou a metodologia e o material utilizado, como 

também destacou as dificuldades que tivera com o envolvimento dos alunos. A partir dessa 

conversa, tendo em vista minha intencionalidade como pesquisadora e a experiência como 

professora do curso e da disciplina, iniciei a elaboração do EDF. Depois de ter um esboço do 

que pretendia, apresentei a proposta para o professor que fez suas ponderações, as quais foram 

consideradas.  

As aulas eram ministradas pelos dois professores (pesquisadora e professor da 

disciplina), simultaneamente. Após as aulas, a pesquisadora, juntamente com o professor da 

turma, fazia uma análise e a reflexão a respeito destas (às quais foram gravadas em áudio), 

tendo em vista as intervenções a serem feitas nos encontros posteriores. Assim, o processo era 

retroalimentado o tempo todo. Dependendo do contexto da aula, recorríamos às 
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videogravações para discutirmos as atitudes e os comportamentos dos alunos, a fim de 

retomarmos algumas questões que considerávamos pertinentes nos encontros futuros.  

O Experimento foi elaborado tendo como fundamento os princípios orientadores da 

ação docente, conforme proposto por Sforni (2015) e seu grupo de pesquisa, a saber: 

 

4.3.1.1 Princípio do ensino que desenvolve  

 

De acordo com Davídov e Markova (1987), o desenvolvimento é caracterizado por 

avanços qualitativos no nível e na forma das capacidades e nos tipos de atividades do sujeito. 

Então, orientar-se por este princípio implica pensar na organização adequada da atividade 

pedagógica, tendo em vista o desenvolvimento de neoformações e da personalidade integral 

do estudante, especialmente do pensamento teórico, como objetivo (PUENTES; 

LONGAREZI, 2017). De acordo com esse princípio, a organização do experimento didático 

formativo foi pensada com base nos pressupostos da atividade orientadora de formação - AOF 

(MARCO; MOURA, 2016), a qual tem características da Atividade Orientadora de Ensino 

(MOURA, 1996), em que ambas objetivam o desenvolvimento do pensamento teórico do 

estudante. 

Para apreender os avanços quanto ao desenvolvimento dos estudantes, ao planejar as 

ações das tarefas de estudo, tínhamos em vista o nível de desenvolvimento atual deles. Para 

tomar conhecimento do nível atual dos acadêmicos, nas primeiras aulas, foram elaboradas 

algumas atividades diagnósticas (questionário, análise de livros didáticos, análise de 

atividades envolvendo história da matemática, dinâmica tempestade cerebral), com o objetivo 

de verificar o que eles entendiam a respeito do uso da história da matemática no ensino e 

como eles pensavam que deveria ser a abordagem dos conceitos matemáticos na história da 

matemática.  

Sforni (2015), fundamentada em Hedegaard (2002), salienta que o desenvolvimento 

dos alunos ocorre de forma singular quanto à velocidade e à forma de aprender, no entanto, há 

traços comuns entre estudantes de uma mesma sala de aula, pois eles estão envoltos em uma 

mesma cultura na escola e na comunidade e partilham um histórico semelhante. Assim, a 

organização das ações mediadoras de formação implicou na garantia do movimento 

indivíduo-grupo-coletivo nas atividades produzidas pelos acadêmicos. Essa relação se dava 

nas tarefas desenvolvidas nas aulas, as quais eram sempre em pequeno grupo ou duplas, e 

após, as atividades coletivas, envolvendo a todos. Além dessas ações, ocorriam, ainda, as 

atividades individuais que também eram discutidas no coletivo com a turma.  
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Esse levantamento acerca dos conhecimentos de cada estudante, com a finalidade de 

conhecer o que é comum à turma e avaliar seu desenvolvimento atual e potencial, de acordo 

com Sforni (2015), oferece ao professor a possibilidade de pensar no modo de abordar os 

conteúdos. Desse modo, o diagnóstico constitui um parâmetro para acompanhar o processo de 

aprendizagem, de forma a não desconsiderar a especificidade do desenvolvimento de cada 

aluno.  

A perspectiva de desenvolvimento dos alunos precisa ser materializada nas atividades 

de estudo, pois o pensamento teórico vincula-se ao desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores (atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, sentimento), que se 

desenvolvem na medida em que são ativadas com a própria atividade do sujeito. Para Sforni 

(2015), essas atividades devem ser realizadas com conteúdos curriculares, colocando, de 

maneira integrada, essas funções em movimento. Tendo em vista essa consideração, os 

conteúdos da disciplina eram abordados nas Atividades de ensino por meio de tarefas que 

mobilizavam essas funções psíquicas superiores. As tarefas contemplavam ações em que o 

aluno tinha que pensar para fazer, mobilizavam a criatividade, a participação e o 

envolvimento deles.  

Considerando que a atividade mental do estudante é algo subjetivo que resulta em 

manifestações externas, como gestos e linguagem oral, que sinalizam sua atividade mental, é 

preciso observar, nas explicitações verbais durante a realização das atividades, se ele está 

caminhando em direção à abstração e à generalização. Sendo assim, durante todo o processo, 

os alunos eram avaliados, tanto nas atividades escritas, como nas intervenções orais e nos 

grupos, enfim, no desempenho deles durante as aulas. 

 

4.3.1.2 Princípio do caráter ativo da aprendizagem  

 

O desenvolvimento do psiquismo não ocorre se, no ensino, a linguagem (definição do 

conceito) for dissociada do pensamento conceitual (processos psíquicos mediados pelo 

conceito). Para que haja essa unidade e, de fato, os estudantes aprendam conceitos e não 

apenas palavras ou procedimentos vazios de significados, é necessário que eles atuem 

mentalmente com o conceito. Isso implica a participação efetiva do aluno na elaboração da 

síntese conceitual, na qual estão aliados pensamento e linguagem. Essa é uma elaboração 

conjunta entre os estudantes e o professor.  

Nessa prerrogativa, com intuito de auxiliar os alunos nas tarefas, a todo o momento, 

eles eram colocados diante de situações que exigiam sua participação e envolvimento. Nas 
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aulas expositivas, os alunos eram questionados a respeito do assunto abordado. Nas produções 

em grupo, todos tinham um papel participativo e, ao final destas atividades, tinham sempre 

que realizar uma atividade individual, demonstrando apropriação conceitual. Nos grupos de 

trabalho para elaboração do seminário que eles teriam que apresentar ao final da disciplina, 

todos os participantes eram mobilizados a se envolverem com o trabalho desenvolvido. Em 

todas as atividades realizadas em aula, os professores acompanhavam os alunos para tirar 

dúvidas e orientá-los. 

 

4.3.1.3 Princípio do caráter consciente 

 

Este princípio reforça a importância de que o ensino de conteúdos deva desenvolver a 

efetiva atividade mental dos estudantes, levando-os à conscientização acerca deste conteúdo. 

Assim, não basta que o conteúdo esteja contido nas atividades propostas pelo professor, 

tampouco basta que o aluno realize a atividade. É preciso que estas atividades explorem 

situações que possibilitem que o aluno tome consciência da relação de sua ação com o 

conteúdo da atividade. É necessário que o professor também tenha consciência do conteúdo 

central da atividade para que possa propor ações que dirijam a atenção dos estudantes para o 

objeto da aprendizagem e para fazer as devidas intervenções. Nesse sentido, as tarefas 

contidas no experimento didático formativo eram permeadas por questionamentos que tinham 

como objetivo mobilizar a atenção dos estudantes a fim de que eles tomassem consciência dos 

conceitos explorados.  

 

4.3.1.4 Princípio da unidade entre o plano material e o verbal 

 

No movimento abstrato/concreto e concreto/abstrato, a mediação da linguagem verbal 

é fundamental para tornar os processos conscientes, destacar o que é essencial da atividade 

realizada e focar os conceitos nela contidos. Assim, a linguagem (do professor, dos alunos, 

dos textos científicos) é mediadora entre os planos material e mental, sendo condição para 

abstração do conteúdo, para a passagem da ação externa, do plano material para o pensamento 

teórico. A exposição do professor, o texto científico e as interações verbais entre estudantes 

favorecem a transição do ilustrativo para o pensamento conceitual. Tendo em vista este 

princípio, todas estas formas de mediação foram exploradas nas ações propostas na atividade 
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de ensino, tais como: discussões e dinâmicas em grupo
32

, conversas individuais com os alunos 

e dinâmicas de discussão dos textos científicos. 

 

4.3.1.5 Princípio da ação mediada pelo conceito  

   

Os conceitos científicos são mediadores na interação do sujeito com os fenômenos e a 

apropriação desses mediadores significa a possibilidade de tê-los como instrumento simbólico 

que orienta as ações mentais (LEONTIEV,1978). Assim, o planejamento do ensino deve 

prever a contextualização do conceito, não apenas inserindo-o na realidade imediata, mas 

também no seu movimento lógico-histórico de desenvolvimento. As atividades devem ter 

como propósito inserir os estudantes em situações semelhantes àquelas que gestaram a 

necessidade de elaboração do conceito, possibilitando aos alunos compreenderem os 

conceitos como instrumentos simbólicos, criados pelo homem para atender suas necessidades. 

Para que seja apropriado como instrumento do pensamento, o conceito precisa estar contido 

nas tarefas de estudo, que devem exigir dos estudantes operações mentais de transição do 

universal para o particular e vice-versa. No experimento criado para essa pesquisa foram 

utilizados vídeos das civilizações antigas (Mesopotâmia, Índia, Egito), que mostravam os 

aspectos econômicos, políticos e sociais para que os estudantes compreendessem os contextos 

de surgimento dos conceitos matemáticos antes de eles pesquisarem a respeito do 

desenvolvimento histórico desses conceitos. 

A apreensão do concreto pela mediação do abstrato é o fim esperado do ensino de 

conceitos. Assim, este é o principal aspecto a ser considerado na avaliação da aprendizagem. 

Considera-se que houve aprendizagem quando esse conceito é internalizado pelo aluno, 

levando-o a realizar operações mentais com o conceito em novas situações. Durante o 

processo de ensino ou ao final, é possível encontrar indícios dessas apropriações, que se 

revelam na linguagem do estudante, à medida que ele explica determinados fenômenos, em 

suas argumentações, na resolução autônoma das atividades e na forma como ele age no plano 

material. Foi com esse intuito que todas as aulas do EDF envolveram bastante a participação 

dos alunos e, por essa razão, eram exploradas, além das atividades coletivas, as atividades 

individuais. 

De acordo com esses princípios e tendo em vista que “a atividade pedagógica, somente 

é pedagógica se ela mobiliza ações mentais dos sujeitos, visando à ampliação de suas 

                                                      
32

 As dinâmicas utilizadas no experimento didático formativo foram fundamentadas no livro Processos de 

ensinagem na universidade, de Anastasiou e Alves (2007). 
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capacidades cognitivas e à formação de sua personalidade global” (LIBÂNEO, 2012a, p. 43), 

o experimento didático formativo foi pensado a fim de mobilizar as ações mentais dos alunos 

por meio das atividades de ensino. Assim, as tarefas tiveram como objetivo promover a 

reflexão dos acadêmicos sobre o processo lógico-histórico da constituição do conhecimento 

matemático, para elaborar atividades didáticas que articulassem história e ensino de 

matemática, privilegiando o processo histórico do desenvolvimento da matemática, 

juntamente com a formação do conceito no processo de ensino e aprendizagem (SAITO; 

DIAS, 2013).  

 

4.3.2 O Desenvolvimento do Experimento Didático Formativo 

 

De acordo com Moretti e Moura (2010), o grande desafio é como desencadear um 

movimento de formação no qual os professores possam rever os motivos que os movem e, 

dessa forma, atribuírem novos sentidos aos elementos constitutivos da organização do ensino, 

tendo em vista esta questão e considerando que o objetivo da disciplina história da 

matemática é que os acadêmicos compreendam os conceitos matemáticos como produções 

humanas, advindos de respostas às necessidades de um povo em determinado tempo e lugar. 

Assim, eles poderão utilizar esses conceitos para a elaboração de propostas didático-

pedagógicas.  O experimento didático formativo, aqui proposto, manteve as características da 

Atividade Orientadora de Formação (AOF) (MARCO; MOURA, 2016), discutida no segundo 

capítulo desta tese.  

Nessa direção, o EDF foi desenvolvido a partir de um problema desencadeador da 

atividade de aprendizagem da docência (PDAD) do sujeito em formação inicial (Como a 

compreensão lógico-histórica do conceito matemático implica na elaboração e execução da 

atividade de ensino?), conforme proposto pela Teoria Histórico-Cultural. De acordo com o 

problema desencadeador, a proposta foi desenvolvida tendo em vista três dimensões da 

aprendizagem docente: a aprendizagem dos conceitos envolvidos na disciplina, a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos a serem ensinados, bem como a aprendizagem da 

organização didática do ensino. Essas dimensões permearam o experimento didático 

formativo a partir de dois grandes eixos, os quais objetivam os nexos conceituais da HM
33

 na 

perspectiva que estamos adotando neste trabalho:  

                                                      
33

 Consideramos, nesta pesquisa, que os nexos conceituais da HM, no ensino, estão relacionados à abordagem da 

HM numa perspectiva externalista, que a considera sob o ponto de vista do contexto socioeconômico, em que os 

conceitos matemáticos são estudados pelo o viés lógico-histórico, que estabelece uma relação entre sua estrutura 

lógica e o seu desenvolvimento histórico, tendo em vista a formação do pensamento teórico dos estudantes. 
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1. Aspectos pedagógicos da história da matemática.  

2. Processo lógico-histórico dos conceitos matemáticos. 

O primeiro eixo se justifica pelo fato de que os acadêmicos e professores têm uma 

ideia pré-concebida de abordar a HM no ensino apenas como um aspecto motivador ou 

biográfico, como é apresentado nos livros didáticos. Em contraposição, foram abordados os 

aspectos pedagógicos da história da matemática, que tiveram como objetivo problematizar o 

uso da história da matemática no ensino, de modo a questionarem essa abordagem tradicional 

da HM. Neste eixo, as tarefas giravam em torno dos aspectos teóricos do uso da HM no 

ensino e os instrumentos utilizados foram a leitura de textos e discussões problematizadoras, 

aulas expositivas, dinâmicas grupais e vídeos sobre as civilizações antigas. 

No segundo eixo, o foco das ações girou em torno da elaboração, em pequenos grupos, 

de propostas de ensino com base no processo lógico-histórico dos conceitos.  Este eixo foi 

pensado tendo em vista a problematização levantada no primeiro eixo em relação à 

abordagem externalista, que explora a HM com enfoque apenas nos aspectos históricos dos 

conteúdos, sua evolução e constituição, sem considerar as questões sociais e econômicas em 

que esses conteúdos foram desenvolvidos. Além dessa questão, foi levado em conta o fato, 

constatado nas pesquisas de Cedro (2008) e Fulanetto (2013) e Gladcheff (2015), de que os 

professores, ao serem postos diante da necessidade de organizar a atividade de ensino, 

também se colocam em movimento de mudança de sentido pessoal. A Figura 1, a seguir, 

representa a estrutura organizacional do experimento didático-formativo. 
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Figura 1 -  Estrutura de organização do experimento didático-formativo 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Desde o início do EDF, os alunos foram organizados em grupo de trabalho com 4 a 5 

pessoas para elaborarem dois seminários. Durante as aulas, em momentos pré-determinados, 

os grupos se reuniam para discutir a respeito desses seminários, sob a orientação da 

pesquisadora e do professor da disciplina. O acompanhamento de cada grupo era registrado 

em fichas nas quais os dois professores descreviam o que cada grupo tinha produzido, suas 

dificuldades, a participação e a frequência dos alunos. Cada grupo ficou responsável por 

pesquisar a respeito de um determinado campo da matemática. Com o intuito de fazer uma 

abordagem geral da matemática, os temas dos grupos foram definidos pela pesquisadora e 

escolhidos pelos grupos. São eles: números, geometria, parte inicial da álgebra e funções.  

No primeiro seminário, cada grupo apresentou para a turma a pesquisa realizada a 

respeito do desenvolvimento histórico dos conceitos matemáticos, de acordo com seu 

respectivo tema. Esse primeiro seminário teve como propósito dar suporte aos alunos para 

organizarem o segundo seminário, cujo objetivo era elaborar uma proposta de ensino com 

base no movimento lógico-histórico dos conceitos. No segundo seminário, os alunos 
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apresentaram suas propostas aos demais colegas, como se fosse numa sala de aula 

convencional. Antes da apresentação dessas propostas, nós, professor e pesquisadora, 

fazíamos uma exposição dos problemas que dizem respeito ao ensino do conceito que era 

tema do grupo que ia apresentar o seminário. Esses problemas partiam da teoria e também do 

relato dos próprios alunos a respeito de suas experiências. Ao final da apresentação de cada 

seminário, era feita uma avaliação pelos colegas (Apêndice B) e pelos professores. A proposta 

dos dois seminários foi registrada pelos estudantes em um relatório escrito (Apêndice C) que 

foi entregue ao final da disciplina. 

Salientamos que a proposta era que os dois eixos não fossem trabalhados de forma 

compartimentada, mas em um movimento dialético, de modo que as ideias desenvolvidas no 

primeiro eixo subsidiariam a elaboração das propostas de ensino abarcadas no segundo eixo e 

que estas contemplassem os aspectos históricos na constituição dos conceitos matemáticos. 

Conforme essa constituição, podemos sintetizar o experimento no Quadro 2, apresentado a 

seguir. 
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 Quadro 2 – Síntese do experimento didático formativo 

SÍNTESE DO EXPERIMENTO DIDÁTICO FORMATIVO
34

 

Ementa: A evolução do pensamento matemático nas diversas civilizações e os processos de construção da Matemática. Reconhecimento dos desafios teóricos e 

metodológicos contemporâneos da Matemática. História da Matemática como metodologia do ensino de Matemática. 

Objetivo: Compreender os conceitos matemáticos como produções humanas advindos de respostas às necessidades de um povo em determinado tempo e lugar e utilizar esses 

conceitos para elaboração de propostas de ensino numa perspectiva lógico-histórica.  

Problema desencadeador de aprendizagem: Como a compreensão lógico-histórica do conceito matemático implica na elaboração e execução de propostas de ensino? 

Avaliação: Participação, atividades desenvolvidas em aula e seminários. 

1º EIXO: Aspectos pedagógicos da história da matemática 

T
E

M
A

S
 

A
U

L
A

S
 

OBJETIVOS AÇÕES/OPERAÇÕES 

D
ia

g
n

ó
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o

 

4
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u
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s 

- Perceber como os alunos compreendiam acerca da abordagem 

da história da matemática e a respeito da abordagem dos 

conceitos matemáticos no ensino. 

 

- Apreender como os alunos  entendem a história da matemática 

abordada nos livros didáticos. 

- Dinâmica: Tempestade cerebral
35

 (o que remete a vocês quando falamos em 

HM?). 

- Responder um questionário diagnóstico;  

- Discussão com os alunos a respeito das respostas dos questionários 

- Fazer uma análise de atividades envolvendo a história da matemática 

(Apêndice D). 

- Fazer uma análise de como a história da matemática é abordada nos livros 

didáticos (Como os livros didáticos apresentam a HM? O que você acha desta 

abordagem? Justifique). Entregar um relatório desta atividade. 

- Discutir com os alunos a respeito das impressões deles em relação às atividades 

de história da matemática e da abordagem dos livros didáticos 

                                                      
34

 A relação dos textos estudados na disciplina encontra-se no Apêndice B. 
35

 Tempestade cerebral é uma dinâmica que consiste em explorar as ideias prévias que os estudantes têm de determinado conteúdo a ser ensinado. A execução ocorre no início 

de cada tema, a partir do questionamento do professor em relação ao tema estudado. No nosso caso, foi sinalizado para os alunos falarem “palavras” que eles achavam ter 

relação com a história da matemática. Tudo que eles foram expressando oralmente foi anotado no quadro, pois cada palavra registrada foi usada como ponto de partida para o 

estudo dos conteúdos da disciplina. Durante as anotações, todas as palavras foram consideradas, o ideal é que todos participem. Logo após, foi analisada cada palavra sem 

constranger nenhum aluno nos comentários, mesmo que estes não tenham ligação alguma com o tema em questão.  
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- Compreender o processo histórico do ensino da história da 

matemática e sua inserção nas propostas curriculares brasileiras; 

 

- Refletir acerca da importância da história da matemática no 

ensino e na formação do professor de matemática. 

 

- Compreender as origens da matemática; 

 

- Estudo de dois textos: metade da turma lê o texto 1 e a outra metade, o texto 2. 

Sentar em duplas (texto 1 com texto 2) discutir as ideias fundamentais de cada 

texto. 

 - Síntese coletiva das ideias dos dois textos com a turma toda. 

- Apresentação das origens da matemática: ver o panorama do livro “A rainha 

das ciências” e ler o texto 5 (Uma viagem ao passado - livro do Contador – vol. 

I) juntos. 

-Escrever uma síntese das discussões (textos 1, 2 e 5) da aula para entregar. 
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- Refletir sobre as questões políticas e as relações de poder e 

como interferiram no desenvolvimento histórico dos conceitos 

matemáticos. 

 

- Relacionar a História da humanidade com os contextos sociais 

em que a história da Matemática foi desenvolvida; 

 

 

- Relato de experiência por um professor que desenvolveu uma pesquisa em duas 

comunidades indígenas. Diante deste relato os alunos puderam perceber como a 

matemática se desenvolve nas atividades cotidianas de cada comunidade, o que 

se assemelha ao desenvolvimento histórico dos conceitos. 

- Estudo e discussão de textos (texto 1 e 4). A partir de perguntas 

problematizadoras (Como vocês pensam que a ciência é construída? Como que 

vocês acham que foi o desenvolvimento histórico da matemática? De forma 

linear? Onde tudo começou? Num lugar específico? As ideias foram surgindo 

numa civilização específica?) e  dinâmica da batata quente
36

. 

- vídeos que abordam os aspectos sociais e econômicos das grandes civilizações 

(Egito, Mesopotâmia e Índia). 

 

                                                      
36

 Essa dinâmica foi adaptada da brincadeira “batata quente”. A dinâmica consiste em que os alunos fiquem sentados em círculo e vão cantando uma música à medida que a 

“batata quente” vai passando pelas mãos deles. No nosso caso, a “batata quente” era uma caixa contendo perguntas a respeito do texto estudado em aula. Quando o professor 

fala “queimou” a música para e o aluno que ficou com a “batata quente”, nas mãos, pega uma pergunta na caixa e responde. Caso ele não consiga responder, outro colega da 

roda pode responder. 
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4
 a
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s 

 

- Conhecer as fases do desenvolvimento histórico da matemática;  

- Distinguir os tipos de livros de história da matemática; 

- Refletir a respeito da história da matemática proposta nos PCN; 

- Compreender o movimento histórico e o pensamento lógico da 

matemática. 

- Refletir acerca da importância da história da matemática no 

ensino e na formação do professor de matemática. 

- Compreender como a formalização dos conceitos e as 

demonstrações vão se constituindo e que sentido elas vão 

tomando ao longo dos tempos; 

- Entender a matemática como um corpo unificado (visão de 

totalidade), a fim de que se perceba que ela não é um conjunto de 

regras para resolver problemas práticos; 

- Estabelecer relação da simbologia matemática com os 

processos de ensino e o significado que os alunos da ed. básica 

atribuem aos conceitos. 

 

- Aula expositiva com uso de slides. 

- Discussão de textos em grupo e confecção de painéis a respeito das ideias 

principais dos textos e apresentação para turma. Síntese individual: os alunos 

fizeram uma síntese a respeito do que foi discutido em aula. 

- Foi realizada a dinâmica “Júri Simulado
37

” para discutir  a problemática que 

gira em torno da abordagem da HM no ensino. A dinâmica girou em torno da 

seguinte provocação: “De acordo com as discussões da aula, defenda um 

posicionamento em relação ao uso da HM no ensino e argumente a favor ou 

contra”. Síntese individual: os alunos escreveram em linhas gerais, o que 

aprenderam com a aula. 
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A
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- Discutir a respeito da organização dos seminários sob a 

orientação dos professores; 

- Tirar as dúvidas em relação às pesquisas; 

- Discutir a respeito dos temas dos seminários. 

- Apresentação de seminários para a turma, o primeiro seminário abordou a 

história dos conceitos matemáticos, o segundo foi a apresentação da proposta de 

ensino, em que toda a turma participou das atividades apresentadas pelos grupos. 

As aulas destinadas à discussão dos trabalhos permearam tanto os momentos 

destinados ao 1º eixo, quanto aos momentos destinados ao 2º eixo. 

A
v

a
li

a
çõ

es
 

2
 A

U
L

A
S

 

- Avaliar o desenvolvimento dos alunos nas aulas, considerando 

os aspectos atitudinais, comportamentais e conceituais. 

 

 

- As atividades avaliativas foram as tarefas produzidas pelos alunos nas aulas, 

portfólio, os seminários e trabalhos escritos e auto avaliações (Apêndice E).  

- As atividades de diagnóstico foram retomadas ao final da disciplina para que os 

alunos fizessem uma análise delas a partir do que foi trabalhado nas aulas: voltar 

às análises dos livros didáticos e das atividades e fazer uma avaliação da sua 

análise. Foi feita também retomada da tempestade cerebral feita na primeira aula 

2º EIXO: Processo lógico-histórico dos conceitos matemáticos. 

                                                      
37

 Consiste na simulação de um júri em que, a partir de um problema (O uso da história da matemática no ensino), são apresentados argumentos de defesa e de 

acusação. Leva o grupo à análise e à avaliação de um fato proposto com objetividade e realismo, de modo a produzir uma crítica construtiva de uma situação e 

a dinamização do grupo para estudar profundamente um tema real. 
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OBJETIVOS  AÇÕES/OPERAÇÕES 

O lógico-histórico 

4
 a

u
la

s 

- Compreender o pensamento lógico-histórico dos 

conceitos matemáticos;  

- Compreender o que são os nexos conceituais no 

processo lógico-histórico. 

- Perceber o ensino da Matemática numa 

perspectiva lógico-histórica. 

- Analisar as diferenças do conhecimento empírico 

e conhecimento teórico. 

- Relacionar a História da humanidade com os 

contextos sociais em que a história da Matemática 

foi desenvolvida; 

- Perceber as necessidades teóricas, práticas, 

sociais, econômicas e físicas que desencadeiam as 

necessidades que serviram de estímulo ao 

desenvolvimento das ideias matemáticas. 

- Estudo Dirigido
38

 misto: 

1º mom.: responder as questões do texto individualmente; 2º mom.: sentar em 

dupla e trocar ideias em relação às reflexões individuais do 1º momento.  

- Aula expositiva com uso de slides. 

- Palestra sobre o movimento lógico-histórico dos conceitos matemáticos 

proferida pela professora Dra. Maria Marta da Silva. 

- Discussão de texto a partir de questões problematizadoras. 

 

 

 

Seminário I 
Compreendendo o 

movimento histórico 

dos conceitos 

matemáticos 5
 a

u
la

s 

- Compreender o movimento histórico dos 

conceitos matemáticos que giram em torno das 

áreas: Números (naturais e racionais), Geometria e 

Álgebra (ideias algébricas e funções) 

- Apresentação de seminário pelos grupos que pesquisaram a respeito do 

desenvolvimento histórico dos conceitos matemáticos que giram em torno das 

áreas: Números (naturais e racionais), Geometria e Álgebra (ideias algébricas e 

funções) 

Seminário II 
A objetivação do 

histórico no processo 

lógico: a constituição 

das propostas de ensino 5
 a

u
la

s 

- A partir do desenvolvimento histórico, elaborar 

propostas de ensino para educação Básica que 

objetivem o processo histórico dos conceitos 

matemáticos tendo em vista o pensamento lógico de 

constituição desses conceitos. 

- Apresentação de seminário pelos grupos das propostas de ensino. 

- Ao final dos seminários foi solicitado aos grupos de alunos que entregassem 

um trabalho escrito contendo o que foi apresentado nos dois seminários, 

conforme o roteiro anexo (Apêndice C) 

Fonte: elaborado pela autora. 

                                                      
38

 Prevê atividades individualizadas, grupais (no nosso caso, foram explorados momentos individuais, em dupla e na turma toda), que se constitui na leitura individual a partir 

de um roteiro elaborado pelo professor; resolução de questões e situações- problema, a partir do material estudado; no caso de grupos de atendimento, debate sobre o tema 

estudado, permitindo a socialização dos conhecimentos, a discussão de soluções, a reflexão e o posicionamento crítico dos estudantes frente à realidade vivida. 
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4.4 APREENDENDO O FENÔMENO: UM OLHAR PARA O CONCRETO CAÓTICO 

   

Tendo em vista que esta pesquisa busca estudar o processo de significação dos 

acadêmicos em relação à história da matemática, com o propósito de apreender este fenômeno 

em sua totalidade, procuramos, a todo momento, compreender os processos de significação 

dos estudantes, observando a forma como se expressavam por meio da linguagem com 

palavras, atitudes, comportamentos, gestos. Nessa prerrogativa, Vygotsky (2001) chama a 

atenção para o fato de que, para compreender a linguagem do outro, é necessário ir além das 

palavras, buscando também o pensamento que a constitui e sua motivação, já que por trás de 

cada pensamento há uma intenção afetivo-volitiva. Rosa e Andriani (2002), fundamentadas na 

teoria marxista, também fazem menção a este aspecto ao enfatizarem que as falas dos sujeitos 

expressam suas significações e o sentido que atribuem às suas vivências e experiências.  

Considerando essas questões, foi realizado um amplo e sistematizado processo de 

apreensão do fenômeno
39

, atividade essa que foi subsidiada por questionários, pela 

observação de aulas, pela gravação de vídeos e áudios, por entrevistas semiestruturadas e pela 

análise das atividades produzidas pelos alunos, bem como, de suas narrativas e 

autoavaliações. Assim, no início do experimento, foi elaborado um questionário (Apêndice F), 

respondido pelos acadêmicos na segunda aula do EDF, para compreendermos um pouco mais 

a respeito dos seus motivos, em relação a sua formação, e das suas concepções, em relação ao 

ensino de matemática, à História Matemática (HM) e sua importância na formação do 

professor de matemática.  

Para analisar como os alunos iam significando os conteúdos desenvolvidos na 

disciplina, foi realizada a observação direta das aulas, as quais foram gravadas em vídeos. 

Segundo Vianna (2003), a técnica de observação pode identificar comportamentos à medida 

que eles ocorrem, possibilita a realização de estudos com maior profundidade do conjunto dos 

indivíduos e também fornece dados que se referem a situações sociais e comportamentais 

típicas. Essas observações foram registradas no diário de bordo da pesquisadora. 

Considerando que “a qualidade das ações dos professores deve ser observada nos objetos 

produzidos e no modo de produzir do professor” (MOURA, 2004, p. 260), além da 

observação das aulas, as atividades produzidas pelos acadêmicos e a participação e 

                                                      
39

 Vale destacar que no primeiro dia de aula todos os alunos foram esclarecidos a respeito da pesquisa a ser 

realizada na disciplina. Foi apresentado e assinado um termo de consentimento, explicando todo o processo e 

solicitando a permissão para coletarmos os dados e fazermos as gravações de vídeos e áudios. 
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intervenção deles nas aulas também foram consideradas no processo de análise de seu 

desenvolvimento. 

Tendo em vista que a pesquisadora e o professor da disciplina participaram ativamente 

do desenvolvimento do EDF, muitas vezes, não era possível observar a sala como um todo. 

Desse modo, considerando também a complexidade do fenômeno estudado e com o propósito 

de produzir registros confiáveis, a videogravação foi um recurso valioso na coleta dos dados. 

De acordo com Peter Loizos (2008), o registro em vídeo torna-se necessário, “sempre que 

algum conjunto de ações humanas é complexo e difícil de ser descrito compreensivamente por 

um único observador, enquanto este se desenrola” (LOIZOS, 2008, p. 149, apud GARCEZ; 

DUARTE; EISENBERG, 2011, p. 251).  

Todas as 35 aulas de 1h e 40 min. foram gravadas em vídeo, na íntegra, e as principais 

cenas foram transcritas, tendo em vista o objetivo pretendido com esta pesquisa. Os encontros 

dos alunos, nos grupos de trabalho, para discussão dos seminários, também, foram gravados 

tanto em vídeo, quanto em áudio. Experiências de vários pesquisadores da área de educação 

como, Garcez, Duarte e Einsenberg (2011) confirmam que o uso adequado da imagem em 

movimento, aliado ao áudio, permite capturar aspectos difíceis de serem captados com outros 

recursos, tais como expressões corporais, faciais e verbais, utilizadas em situações cotidianas, 

ajudando a desvendar a complexa rede de produção de significados e sentidos manifestados 

nessas expressões. Além de ajudar a capturar aspectos que transcendem a fala, a 

videogravação também nos possibilita revisitar o campo inúmeras vezes e em diferentes 

momentos, por meio das múltiplas leituras que podem ser feitas do que foi vivenciado. Isso 

propicia o distanciamento emotivo do pesquisador, no momento da aula, para que possa 

realizar a análise reflexiva do material. 

Antes de fazer a transcrição dos vídeos, todas as aulas foram revistas e, assim, foi feita 

uma seleção dos momentos mais marcantes do EDF, de acordo com o que pretendíamos 

evidenciar neste estudo, ou seja, o processo de significação dos estudantes em relação à 

história da matemática. Esses momentos foram organizados em uma tabela, contendo o dia da 

aula, o tema e um breve resumo do conteúdo das cenas transcritas. Depois de cada aula, a 

videogravação era vista, com o propósito de fornecer um feedback do que foi realizado e, 

assim, fazer uma retomada de aspectos pertinentes na aula posterior. Garcez, Duarte e 

Einsenberg (2011) afirmam que assistirmos às videogravações imediatamente após terem sido 

produzidas, nos propicia tomar consciência da nossa interação com os sujeitos da pesquisa e ir 

corrigindo aspectos importantes do posicionamento do pesquisador em campo. As 
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observações em relação às impressões da pesquisadora sobre a aula eram anotadas no diário 

reflexivo.  

A despeito de termos feito a transcrição, as videogravações não foram abandonadas, 

pois se fez necessário recorrer a elas sempre que pretendíamos observar os aspectos 

relacionados às atitudes, entonação de voz, expressões corporais e faciais, às quais não eram 

possíveis de serem transcritas. Rose (2008) nomeia esse processo de transformação do 

material audiovisual em texto escrito de uma translação, que normalmente toma a forma de 

uma simplificação. Assim, compreendemos que a transcrição por si só pode desconsiderar 

aspectos importantes dos dados coletados. 

Para avaliar o desenvolvimento dos alunos, além das tarefas realizadas por eles, 

também foram solicitadas duas autoavaliações (Apêndice E), uma no meio do processo e 

outra ao final. Estas tinham como objetivo tornar o aluno consciente e responsável pelo seu 

processo de aprendizagem e também possibilitar-nos um feedback, permitindo a 

reorganização do experimento, de modo a promover uma reflexão de todos os envolvidos 

nesse processo. Convém destacar que o propósito de utilizar a autoavaliação foi avaliar “para” 

a aprendizagem e não de promover uma avaliação “da” aprendizagem, no sentido proposto 

por Chauí (1980), de ser um momento de tomada de consciência de si, mediada pela 

consciência do outro. Diante das respostas dos alunos em relação às suas percepções de seu 

desenvolvimento, fazíamos uma retomada destas questões a fim de promover um diálogo para 

orientá-los em suas dificuldades e também incentivá-los na condução das atividades. 

Antes da apresentação dos grupos no segundo seminário, apresentávamos algumas 

problematizações a respeito do ensino dos conteúdos a serem abordados, as quais foram 

baseadas em situações vivenciadas pelos alunos na educação básica e também na teoria 

relativa ao ensino de cada área da matemática (números, álgebra e geometria). Para isso, foi 

solicitado aos alunos que fizessem uma narrativa a respeito de sua experiência com o 

conteúdo do trabalho que eles iriam apresentar. Nessa narrativa, cada um teria que falar como 

foi sua experiência no ensino básico com aquele conteúdo, se teve dificuldades ou facilidades 

e também falar da experiência em trabalhar com esse conteúdo, caso já tivesse ministrado 

aulas com o tema em questão. De acordo com Rosa e Arnoldi (2006, p. 17): 

A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados considerada como sendo 

uma forma racional de conduta do pesquisador, previamente estabelecida, 

para dirigir com eficácia um conteúdo sistemático de conhecimentos, de 

maneira mais completa possível, com o mínimo de esforço de tempo. 

 

Com o propósito de compreender com mais profundidade como os alunos estavam 

percebendo as aulas, como eles pensavam a respeito do que estava sendo estudado, visando 
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apreender as dificuldades, foram realizadas duas entrevistas com eles (uma aberta e outra 

semiestruturada). E, também, uma entrevista semiestruturada com o professor da disciplina. 

Desse modo, com base nas fichas de acompanhamento das tarefas realizadas durante 

as aulas e mediante as autoavaliações, foi feita a entrevista aberta com os alunos no final do 

primeiro bimestre, que tinha como objetivo dar um feedback para eles a respeito de seu 

desenvolvimento nas aulas e verificar quais dificuldades estavam tendo. Essa entrevista foi 

realizada junto com o professor da disciplina. Nesse momento, fizemos algumas intervenções 

a respeito do comportamento deles, do posicionamento em relação à participação nas aulas, da 

participação nos grupos de trabalho do seminário. Os alunos também tiveram a oportunidade 

de falar das suas dificuldades com a disciplina, com o trabalho em grupo e outras questões 

relacionadas aos conteúdos desenvolvidos. 

Ao final da disciplina, foi realizada outra entrevista semiestruturada com os alunos 

(Apêndice G), com o objetivo de apreender as mudanças ocorridas durante as aulas, em 

relação à motivação para as tarefas, aos conceitos apropriados, à utilização da HM no ensino, 

e também uma autoavaliação do aluno. Esta entrevista serviu para complementar as 

informações coletadas na observação das aulas e nas discussões coletivas dessas aulas.  

As impressões do professor da disciplina não foram desconsideradas. Para isso, foi 

feita uma entrevista semiestruturada (Apêndice H) com este professor, no início e ao final do 

processo, a fim de verificar as percepções dele em relação a sua experiência com a disciplina, 

trocar algumas ideias em relação à organização da disciplina e compreender como ele avaliou 

as aulas durante o EDF e o desenvolvimento dos alunos.  

Mediante o que foi tratado neste capítulo, procuramos evidenciar, em um primeiro 

movimento, o processo de apreensão do fenômeno, expondo o método e a metodologia da 

pesquisa em questão, conforme os pressupostos do Materialismo Histórico Dialético. A busca 

pela essência do fenômeno, com vistas a compreender a realidade pesquisada, será realizada 

no capítulo V que trata da análise dos dados. 
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CAPÍTULO V 

 

PARA ALÉM DA DESCRIÇÃO: A EXPOSIÇÃO E EXPLICAÇÃO DAS RELAÇÕES 

QUE PERFAZEM O FENÔMENO 

 

Neste capítulo, procuramos mostrar, no movimento da análise de dados, o processo de 

significação que os estudantes de licenciatura atribuem à história da matemática em atividades 

de ensino. Para isso, ancoramo-nos em ações organizadas e desenvolvidas em um processo de 

formação inicial, que teve como campo de investigação a disciplina história da matemática de 

um curso de licenciatura em matemática. A problemática, aqui apresentada, reside no fato de 

que, para se captar a essência do fenômeno, é preciso analisar os processos. Assim, tornou-se 

necessária a organização desta análise com foco nos processos, a fim de enxergar o que está 

por trás da forma exterior de suas manifestações.  

O presente capítulo foi organizado de modo a permitir a compreensão da estrutura 

dessa análise, composta em unidades, episódios, cenas e flashes. Essa estrutura, por sua vez, 

busca a construção dos elementos constitutivos do processo de significação dos estudantes, 

que foi estabelecido nas relações que compõem a base do fenômeno investigado, por meio da 

análise dos elementos citados. Assim, a intenção primeira foi destacar os princípios 

orientadores de um processo analítico, fundamentado no materialismo histórico dialético, 

mais especificamente na proposta de Vigotski (2001) em relação às unidades de análise, e, em 

seguida, apresentar as bases teóricas constitutivas dos episódios, cenas (MOURA, 2004) e dos 

flashes (SILVA, 2018). A partir disso, objetiva-se discutir como se deu a exposição 

evidenciada na estrutura da proposta analítica e, em seguida, especifica-se a organização 

composta por cada unidade de análise, episódios, cenas e as respectivas análises. 

 

5.1 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PROCESSO ANALÍTICO 

 

No processo de análise, é necessário estabelecer teoricamente as relações que 

constituem o objeto que se estuda em suas múltiplas determinações (VYGOTSKY, 1996).  A 

descrição dos fatos (características fenotípicas) por si não é suficiente, é necessário ir além, 

compreendendo o fenômeno com base na sua origem. Dessa forma, os dados aqui 

apresentados não serão abordados apenas em uma perspectiva descritiva, mas também 

dinâmico-causal, em que o sujeito é compreendido a partir da sua condição social-cultural-

histórica (características genotípicas).  
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Com base nesse entendimento, a busca por um método correspondente ao objetivo de 

superar a descrição, no caminho de uma exposição explicativa do fenômeno investigado, não 

deve se limitar à apreensão de um conjunto de conceitos. “Não se trata de unidimensionar o 

discurso. Faz-se importante superar as abstrações iniciais e dar a elas concretude. Afinal, há, 

sim, a necessidade de uma concepção de realidade e, nela, a existência de um método 

apropriado para descobrir as suas leis essenciais” (SILVA, 2018, p. 85). Nesse caminho, é 

essencial que o fenômeno seja apreendido em sua totalidade, a fim de que se possa desvendar 

o movimento de constituição e transformação do pensar, sentir e agir dos indivíduos (ROSA; 

ANDRIANI, 2002).  

De acordo com Vigotski (1993), uma análise que deseja ir além da descrição do que 

dizem os sujeitos não pode apenas contextualizar seus discursos. É necessário realizar um 

movimento em espiral (no qual as questões são superadas), dialogar (procurar interlocutores e 

intertextos), buscar o implícito (o verbal e o extraverbal, o dito e o não dito), o significado e o 

sentido (que se expressam na linguagem, mas não se traduzem nela). Assim sendo, 

concordamos com o autor que “Para entender o discurso do outro, nunca é necessário 

entender apenas algumas palavras: precisamos entender o seu pensamento. Mas é incompleta 

a compreensão do pensamento do interlocutor sem a compreensão do motivo que o levou a 

emiti-lo” (VYGOTSKI, 2001, p. 481). 

Tendo em vista que o objeto de análise centra-se no processo de significação que os 

acadêmicos atribuem à história da matemática, daremos destaque, em seu decorrer, à 

historicidade do objeto na busca de sua essência e às relações parte/todo, singular/coletivo. A 

historicidade e a busca pela essência do fenômeno é um princípio dialético que se apoia na 

categoria contradição. Isso significa que a matéria contém em si o seu contrário e deve ser 

compreendida à maneira dialética, superando o velho pelo novo, sendo que este, ainda assim, 

conserva características do momento anterior que pode, em um movimento espiral, modificar-

se, transformar-se. Assim, entendemos que a matéria, como uma unidade de contrários, não 

corresponde a um reflexo fidedigno de sua aparência, embora esta a contenha. Nessa 

perspectiva, a verdade é, ao mesmo tempo, relativa e absoluta, visto que a realidade sofre 

transformações e só é possível apreendermos um momento de sua manifestação, mas não ela 

como um todo, tendo em vista que é mutável (ROSA; ANDRIANI, 2002). 

Considerando estas questões, compreendemos que conhecer um objeto na perspectiva 

materialista histórico-dialética, significa compreender seus processos de movimento interno 

(contradições), desvendar e explicar as determinações (mediações) deste movimento, ou seja, 
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compreender o objeto em sua historicidade. Esta historicidade é de suma importância, pois é 

no movimento histórico que o sujeito se constitui.   

 

O estudo histórico, diga-se de passagem, simplesmente significa aplicar as 

categorias do desenvolvimento à investigação dos fenômenos. Estudar algo 

historicamente significa estudá-lo em movimento no seu desenvolvimento 

histórico. Essa é a exigência fundamental do método dialético. Quando em 

uma investigação se abrange o processo de desenvolvimento de algum 

fenômeno em todas suas fases e mudanças, desde que surja até que 

desapareça, isso implica dar visibilidade à sua natureza, conhecer sua 

essência, já que só em movimento o corpo demonstra que existe. Assim, a 

investigação histórica da conduta não é algo que complementa ou ajuda o 

estudo teórico, senão que constitui o seu fundamento (VYGOTSKI, 1995, p. 

6). 

 

Este movimento histórico nos possibilita conhecer as especificidades da constituição 

do próprio sujeito, pois os processos que o constituem se dão nos seus movimentos em uma 

determinada realidade histórica, que é por este singularmente apropriada. As objetivações que 

este realiza no mundo, tanto são produtos de apropriações passadas, quanto são processos em 

movimento de transformação, tanto de si quanto do contexto do qual faz parte (ZANELLA et 

al., 2007). Tais preceitos coadunam com Kosik (1996) que defende o processo histórico como 

meio para sair do real aparente. Para esse autor, o cerne do fenômeno não está posto 

explicitamente em sua pseudoconcreticidade, não se revelando de modo imediato, mas pelo 

desvelamento de suas mediações e de suas contradições internas fundamentais, que se dão 

pelas mediações históricas concretas e só podem ser reconhecidas à luz das abstrações do 

pensamento. Por conseguinte, a fim de compreendermos o fenômeno aqui analisado –  o 

processo de significação da História da Matemática para o ensino  –, fez-se necessário estudá-

lo em movimento, ou seja, estudá-lo durante o processo de desenvolvimento da pesquisa.  Foi 

com esse propósito que as unidades de análise e os respectivos episódios, cenas e flashes 

foram constituídos. 

Como se constata, conhecer os aspectos humanos significa situá-los em um dado 

momento histórico, desvendar e explicar as determinações sociais que o constroem. A partir 

do geral, ou seja, da realidade material concreta, na qual os indivíduos se encontram inseridos 

e mantém relações, desvendam-se suas contradições e chega-se ao particular. Kosik (1976) 

afirma que a totalidade significa a realidade como um todo estruturado no qual um fenômeno 

pode ser compreendido. Segundo o autor, “o estudo das partes e dos processos isolados não é 

suficiente; ao contrário, o problema essencial consiste em ‘relações organizadas que resultam 
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da interação dinâmica, fazem com que o comportamento da parte seja diverso, se examinado 

isoladamente ou no interior de um todo” (KOSIK, 1976, p. 38). 

Em consonância com essa discussão, Zanella e colaboradores (2007) ressalvam que 

Vigotski defende que a compreensão dos processos psicológicos humanos mais simples se dá 

pela compreensão dos processos mais complexos. Nessa perspectiva, toda e qualquer análise 

deve buscar as relações entre os fragmentos que compõem o todo, pois os modos como esses 

fragmentos se relacionam, tanto os determina quanto é determinante do todo. De acordo com 

essa premissa, o todo e as partes unificam e singularizam-se, pois o todo se apresenta de 

alguma forma na parte que o institui e que por este é instituído. Assim, “O próprio sentido da 

análise deve ser modificado em sua raiz. Sua tarefa fundamental não é decompor o todo 

psicológico em partes e inclusive em fragmentos, mas destacar do conjunto psicológico 

integral de determinados traços e momentos que conservam a primazia do todo” 

(VYGOTSKI, 1995, p. 99-100).  

Nesse processo, o foco nas relações é de suma importância, pois, ao isolar elementos, 

perde-se a compreensão tanto das partes que compõe o todo, quanto da própria totalidade. 

Isso significa dizer que cada fragmento é constituído por meio das relações que estabelece 

com os demais, em movimento de mutualidade. De igual maneira, compreende-se a 

totalidade, pois é justamente a maneira como os elementos se relacionam que configura o 

quadro total (ZANELLA et al., 2007). Na busca por uma análise capaz de encontrar relações 

que nos permitam conhecer e transitar no movimento parte-todo e todo-parte, nós fizemos a 

escolha por uma estrutura analítica composta de unidades, episódios, cenas e flashes. 

Por unidade subentende-se “um produto de análise que, diferente dos elementos, 

possui todas as propriedades que são inerentes ao todo e, concomitantemente, são partes vivas 

e indecomponíveis dessa unidade” (VIGOTSKI, 2009, p. 8). A esse respeito, Silva (2018, p. 

147) nos diz que “devemos abandonar a análise alicerçada em características externas, 

preocupando-nos em explicar o fenômeno com base em sua origem”, para que possamos 

interpretar os produtos da análise na relação com suas características e propriedades 

concretas. Vigotsky (2001) explica esse processo de análise na relação vista entre a unidade e 

o todo: 

Procuramos substituir a análise que aplica o método da decomposição em 

elementos pela análise que desmembra a unidade complexa do pensamento 

discursivo em unidades várias, entendidas estas como produtos da análise 

que, à diferença dos elementos, não são momentos primários constituintes 

em relação a todo fenômeno estudado, mas apenas a alguns dos seus 

elementos e propriedades concretas, os quais, também diferentemente dos 

elementos, não perdem as propriedades inerentes à totalidade e são 
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suscetíveis de explicação, mas contêm, em sua forma primária e simples, 

aquelas propriedades do todo em função das quais se empreende a análise. A 

unidade a que chegamos na análise contém, na forma mais simples, as 

propriedades inerentes ao pensamento discursivo enquanto unidade 

(VYGOTSKY, 2001, p. 398). 

 

A estrutura deste tipo de análise permite vincular indícios particulares, ou seja, 

minúcias indiciais, à prática social dos sujeitos, configurando-se como uma forma de 

construção dos dados como um todo. Dessa forma, a estrutura de análise proposta nos dá 

condições de estudar situações singulares na busca das interconexões do individual com o 

social. Nessa trajetória, advém a valorização do singular sem perder a noção da totalidade, 

pois cada elemento de análise – da unidade ao flash –  não é visto como um elemento isolado, 

mas como um processo de interconexões fenomênicas de características coletivas e de 

manifestações de singularidade de cada sujeito (MOLON, 2008; PINO, 2005; SILVA, 2018). 

Outros elementos que compõem a estrutura organizativa de análise dessa pesquisa são 

os episódios e as cenas. Segundo Moura (2004, p. 267), os episódios são momentos que 

“podem revelar interdependência entre os elementos de uma ação formadora”; assim, eles 

estruturam e revelam as unidades de análise, permitindo compreender o fenômeno em seu 

processo de mudança. Por meio dos episódios, podemos recompor o fenômeno na sua 

totalidade, em uma nova síntese, explicitando o movimento lógico-histórico da pesquisa e os 

modos de ação para a compreensão teórica do objeto, de forma que a exposição se constitui 

como produto do segundo movimento de análise (ARAÚJO; MORAES, 2017).  

 Já as cenas seriam, conforme Moura (2004), as situações nas quais podem ser 

observadas as legitimidades do movimento do fenômeno analisado, isto é, circunstâncias em 

que possam ser ressaltadas as regularidades apresentadas no movimento do processo de 

formação. Assim, o conjunto das cenas, em sua organização lógica, como numa novela, revela 

a essência do fenômeno legitimado pelo episódio que tais cenas compõem. 

A esse respeito, Silva (2018, p. 148) ressalta que entender a estrutura de análise 

composta por unidades, 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”. 

Em conformidade com o que estamos entendendo por unidades, episódios e cenas, 

apresentamos como último elemento da estrutura de análise, os flashes, que “são indícios da 

transformação do pensamento do sujeito” (SILVA, 2018, p. 148). Assim: 
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Os flashes são extraídos das cenas e são 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 (SILVA, 2018, p. 

150).  

 

5.2 A EXPOSIÇÃO EVIDENCIADA NA ESTRUTURA DA PROPOSTA ANALÍTICA 

 

Nossa proposta de estrutura analítica, composta de unidades, episódios, cenas e 

flashes, constitui uma das possibilidades de explicar a realidade circundante e, nesta, elucidar 

o processo de significação dos sujeitos participantes desta investigação. Explicar esta 

realidade significa reconstituir o processo de desenvolvimento do fenômeno, em um 

movimento lógico-histórico, procurando determinar as relações essenciais e necessárias que o 

constituem. Tendo em vista a apreensão do fenômeno num movimento de ascensão do 

abstrato ao concreto, o processo analítico se estruturou de modo a superar as representações 

primeiras da realidade pesquisada e, por meio das abstrações, chegar a uma nova 

compreensão desse fenômeno. Com esse propósito, foram consideradas tanto as tarefas 

produzidas pelos estudantes, quanto os procedimentos de pesquisa para apreensão da 

realidade, dentre os quais destacamos:  

 

Tarefas de estudo: 

- trabalhos escritos relacionados aos seminários (Apêndice C), que continham o relato 

individual dos componentes do grupo, relato dos colegas e o relato do grupo; 

-  atividades envolvendo a história da matemática;* 

- análise de livros didáticos; 

- problematizações a respeito dos temas dos seminários; 

- ficha de avaliação dos seminários, respondida pelos estudantes. 

 

  

Procedimentos de pesquisa:  

- transcrição de videogravações das aulas; 

- questionários respondidos pelos estudantes; 

- autoavaliações dos estudantes;* 

- entrevistas com os estudantes; 

-  diário de aula da pesquisadora; 
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- relato de conversas com o professor da turma.* 

Tendo em mãos os registros produzidos com base nesses procedimentos, foi realizada 

uma análise minuciosa do conteúdo de cada um deles e, assim, foram criadas as condições 

para a concretização do primeiro movimento analítico, em que foram evidenciados aspectos 

que convergem para a compreensão do fenômeno com vistas ao objetivo desta pesquisa –  

investigar o processo de significação da história da matemática para o ensino, apropriado por 

estudante de licenciatura em matemática. A partir desse primeiro movimento, foram 

descartados alguns dados, que não traziam evidências significativas do objeto estudado
40

.  

Na sequência, foram constituídas as unidades de análise considerando os dois eixos 

que permearam o experimento didático formativo (aspectos pedagógicos da história da 

matemática e processo lógico-histórico dos conceitos matemáticos), os quais foram pensados 

a partir dos nexos conceituais da HM no ensino, conforme explicitado no capítulo anterior. 

Essas unidades foram estabelecidas pela análise do movimento histórico do desenvolvimento 

da disciplina HM, por meio do experimento didático formativo, tendo em vista os momentos 

em que os estudantes começam a entrar em atividade de estudo, no processo de apropriação 

teórica do objeto estudado – história da matemática para o ensino – até os momentos em que 

se apropriam desses conceitos. 

Nessa perspectiva, as unidades tiveram como propósito evidenciar os aspectos do 

experimento didático formativo que retratam como os alunos vão se apropriando dos 

conceitos relacionados à HM e dos conceitos matemáticos, e como esse processo influencia 

na organização do ensino. Assim, a análise foi organizada em duas unidades, sendo a Primeira 

Unidade: A organização do ensino e o processo de significação dos estudantes em relação à 

HM; e a Segunda Unidade: O movimento lógico-histórico e o processo de apropriação dos 

conceitos matemáticos.  

Com esta organização, os episódios foram emergindo em um processo lógico de 

estruturação das unidades de análise, como forma de expor a análise, permitindo compreender 

o fenômeno em seu processo de mudança, ou seja, no seu processo histórico. Esses episódios 

foram organizados em cenas que tiveram como propósito revelar as múltiplas determinações, 

as relações essenciais que possibilitaram compreender o fenômeno para além da aparência, do 

imediato. A organização analítica das unidades, episódios e cenas foi estruturada tendo em 

vista um processo inter-relacional, a fim de retratar a relação parte-todo, necessária nesse 

                                                      
40

 Ver os procedimentos que estão marcados com *. 
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processo de apreensão do fenômeno em movimento, que pode ser sintetizado na Figura 2, a 

seguir. 

 

Figura 2 – Síntese da proposta analítica 

 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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5.2.1 Primeira Unidade de Análise e a constituição dos episódios e cenas que a compõem 

 

Quadro 3 – Primeira Unidade de Análise: a organização do ensino e o processo de 

significação dos estudantes em relação à HM 

Primeira Unidade de Análise 

 

A organização do ensino e o processo de significação dos estudantes em relação à HM 

 

Episódio 1 – Sentidos pessoais 

existentes em relação à história da 

matemática 

Cena 1: Sentidos dos estudantes em relação à 

história da matemática  

Cena 2: Sentidos que os estudantes atribuem a 

história da matemática abordada nos livros 

didáticos e em exercícios de matemática.  

Episódio 2 – O processo de 

apropriação dos nexos conceituais da 

HM no ensino 

Cena 1: Compreendendo o processo histórico do 

ensino da história da matemática 

Cena 2: Indícios reveladores dos processos de 

significação da HM e seu papel didático (Parte I e 

II) 

Episódio 3 – A coletividade no 

processo de apropriação conceitual 

Cena 1: Dificuldades em trabalhar coletivamente  

Cena 2: A coletividade como elemento basal para 

apropriação dos conceitos 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Os episódios que compõem esta unidade foram sistematizados com o intuito de 

mostrar o movimento dos estudantes para entrar e estar em atividade de estudo. Isso porque é 

estando em atividade que eles começam a mobilizar seus motivos em relação ao que era 

proposto na disciplina e, a partir disso, começam a se envolver com as tarefas propostas, num 

processo de apropriação conceitual. Nesse sentido, são destacados, nos episódios e cenas, 

como as mediações e a organização da atividade de estudo influenciaram para que os sujeitos 

estivessem em atividade de estudo, pois, segundo Davídov (1999), a formação, nos alunos, da 

necessidade de uma atividade de estudo e de sua habilidade em realizá-la contribui para o 

desenvolvimento de sua personalidade (capacidades criativas, ativismo, independência). 

Segundo o autor, esse desenvolvimento da personalidade só é favorecido por uma correta 

organização e realização da atividade de estudo dos alunos. 
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Sendo assim, esta primeira unidade teve como objetivo evidenciar, por meio dos 

episódios: os sentidos pessoais dos estudantes em relação à HM a fim de compreender seus 

motivos pessoais (Episódio 1), como a organização do ensino impacta no processo de 

significação dos estudantes em relação à história da matemática (Episódio 2) e como os 

motivos coletivos vão se estabelecendo e mobilizando os motivos individuais na apropriação 

do objeto de estudo pelos estudantes (Episódio 3).  

 

5.2.1.1 Episódio 1: Sentidos pessoais existentes em relação à história da matemática 

 

Considerando que para compreender o pensamento do interlocutor é preciso 

compreender o motivo que o levou a emiti-lo, é importante saber os motivos que interferem 

na realização da atividade. Por isso, em sua atividade de ensino, o professor precisa ter 

consciência dos motivos reais que determinam as ações dos alunos e compreender o sentido 

subjetivo, a significação que estes atos têm para eles (MATOSINHO, 2012). Dessa forma, o 

Episódio 1, composto por duas cenas, teve como propósito evidenciar os sentidos expressos 

pelos estudantes em relação à HM. Assim, a Cena 1 nos mostra como os alunos compreendem 

a HM e a Cena 2 nos remete aos sentidos que eles têm da HM, abordada em atividades de 

matemática e nos livros didáticos. A composição das duas cenas nos leva a compreender os 

motivos que os estudantes têm a respeito da HM para, assim, percebermos como eles vão se 

apropriando da relação entre HM e ensino, na perspectiva lógico-histórica, e como isso vai 

modificando seus processos de significação em relação à HM. 
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Quadro 4 – Cena 1, Episódio 1, Unidade 1 

                                                      
41

  Os números que vem antes das falas indicam a enumeração dos flashes da referida cena. Os flashes se 

encontram sublinhado dentro das cenas. As falas estão em formatação usual.  

Primeira Unidade de Análise 

A organização do ensino e o processo de significação dos estudantes em relação à HM 

Episódio 1- Sentidos pessoais existentes em relação à história da matemática 

Cena 1: Sentidos dos estudantes em relação à história da matemática  

Localização e cenário da Cena 1 – Esta cena refere-se ao primeiro encontro que foi realizado no 

início de agosto de 2017. Na ocasião, foi feita a dinâmica “tempestade cerebral”, a fim de fazer um 

diagnóstico para compreender as ideias iniciais dos estudantes a respeito do uso da história da 

matemática no ensino e a relação com os conceitos matemáticos. Nesta dinâmica eles teriam que falar 

palavras que entendiam referir-se à história da matemática. 

Transcrições da cena 1
41

: 

[...] Os estudantes dizem algumas palavras. 

Ana Paula: O que mais? 

Gabi: Hum, não sei. 

1: Rute: Como é uma história, ela pode ter local e o tempo né? 

Leonardo: A história da matemática, faz parte da história, da humanidade, não é? 

Ana Paula: O que mais? 

Leonardo: Você falou tempo e local? 

2: Nice: Conceitos. 

Ana Paula: Eu achei que falar de história da matemática não iria aparecer conceitos matemáticos! 

3:Rute: Autores? 

Ana Paula: Autores 

4: Gabi: Analogia também... 

5: Rute: Pensadores... 

Ana Paula: Pensadores? Quem aí falou analogia?  

Gabi: Fui eu. 

Ana Paula: Analogia... 

6: Rodrigo: Números. 

Ana Paula: Números.  

Ana Paula: Pesquisas... Põe o cérebro para funcionar, aliás, o que vocês vão fazer muito nessa 

disciplina é isso! Vamos... 

7: Isa: Regras. 

Ana Paula: Regas... E assim gente, não precisa ficar inibido de falar, por receio de estar errado, pode 

falar. 

Isa: Símbolos matemáticos? 

8: Ana Paula: Símbolos. Algo mais? 

9: Newton: Acho que dedução? 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

A cena 1 tem como objetivo retratar algumas ideias prévias que os alunos tinham a 

respeito da história da matemática, na ocasião foi realizada a dinâmica “tempestade cerebral”. 

Analisando a cena, podemos sintetizar estas ideias em relação à história da matemática em 

dois grupos de palavras. Um grupo nos revela uma ideia relacionada à HM como processo. O 

outro grupo nos traz uma ideia relacionada aos aspectos próprios da matemática, como 

podemos observar na Figura 4, abaixo: 

Ana Paula: Dedução.  

Ana Paula: Dedução! Já é um tipo de pensamento muito específico matemático. 

Rodrigo: Eu acho que pode colocar didática também.  

Ana Paula: Didática... 

Gabi: Didática?  

Rodrigo: Não sei, mas foi o que tem desde o começo até aqui. 

Gabi: Mas é educação, é história da educação. 

Rodrigo: dentro da história tem a didática. 

Ana Paula: O que mais? 

10: Nice: Análises. 

11: Ster: Raciocínio?! 

Ana Paula: Raciocínio! Pronto? Mais nada? Se vier mais ideias vocês podem propor, e a gente pode ir 

completando o registro. Então, o que vocês trouxeram... quando a gente faz a tempestade cerebral 

dizemos ideias muito amplas, eu vou até pedir pra alguém tirar foto pra mim e depois a gente vai 

voltar lá no final da disciplina, a gente vai voltar a discutir isso aqui tendo em vista tudo que a gente 

foi pensando durante a disciplina. Então, o que vocês trouxeram? Aspectos relacionados ao 

desenvolvimento que está relacionado à pesquisa, aos pensadores, ao desenvolvimento, as mudanças. 

Porque quando a gente fala de história é um processo de mudança, de evolução talvez não só de 

evolução, mais outras... evolução as vezes volta também. Se vocês forem analisar. A questão 

relacionada à matemática que são os pensamentos matemáticos que envolvem a dedução, a análise, 

lógica, as regras, os conceitos matemáticos, analogias que é um tipo de pensamento matemático que 

ajuda muito. Até vocês vão perceber no desenvolvimento da história, a matemática é desenvolvida por 

analogias. E a didática. Quem falou didática? 

Rodrigo: Levanta o dedo. 

Ana Paula: Rodrigo, porque você colocou didática? 

12: Rodrigo: Porque se você pegar o jeito que é repassado a matemática, vai mudando. Então a 

didática também está ligada a isso. 

Ana Paula: São os processos de ensino, não é? Que a didática remete aos processos de ensino e 

aprendizagem e é o processo de ensino e aprendizagem de matemática que está relacionado também 

com os conceitos matemáticos e com a nossa própria disciplina porque a gente não vai ver a história 

da matemática. O objetivo da disciplina não é só entender a história, mas é casar a história com um 

objeto de ensino, um recurso para vocês pensarem as aulas de vocês. Porque vocês estão em um curso 

de licenciatura e tudo gira em torno da prática docente do professor em qualquer nível, lógico que aqui 

a gente vai dar enfoque para a educação básica.  
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história da 
matemática 

MATEMÁTICA 

- conceitos matemáticos 

- analogia 

- dedução 

- símbolos 

- números 

-regras 

- análise 

- raciocínio 

- particularidades 

- didática 

- lógica 

PROCESSO 

- desenvolvimento 

- pesquisa 

- pensadores 

- mudanças 

- avanços 

- local 

- tempo 

- decorrer da humanidade 

 

 

Figura 3 – Representação das ideias dos alunos em relação à história da matemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Conforme esquematizado na Figura 4, podemos verificar que são poucas as palavras 

que relacionam a HM à ideia de processo e as que foram citadas nos revelam uma concepção 

de movimento, em que os fatos não são estáticos, que eles se desenvolvem no decorrer do 

tempo (desenvolvimento, mudanças, avanço, tempo, decorrer da humanidade). Observa-se 

que os estudantes citaram apenas a palavra local que nos remete a ideia de contexto, o que nos 

indica que eles não percebem a HM relacionada aos aspectos sociais e econômicos da 

sociedade. As palavras pesquisa e pensadores em itálico e negrito revelam que os estudantes 

ainda têm uma forte tendência de reportar a HM a biografias, datas e fatos, o que reflete uma 
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ideia de senso-comum quando se fala em história. Contrapondo a esta perspectiva, Moura nos 

alerta: 

 
[...] a história da Matemática é muito mais que a história de matemáticos. É a 

história dos matemáticos num tempo e lugar motivados por problemas 

colocados pela sua comunidade. A história, sabemos, não se define apenas 

pelas datas e fatos, mas pelo modo como esses fatos se correlacionam, 

interdependem e se imbricam no movimento das relações humanas. Deste 

modo, a história é contada com o olhar dos que vêm os fatos segundo o seu 

ponto de vista. Este é definido tendo como referência as satisfações das 

necessidades que parecem relevantes. (MOURA, 2005, p. 94). 

 

A maior parte das palavras ditas pelos estudantes reporta às características inerentes à 

matemática e aos seus processos de pensamento, o que nos leva a entender que os alunos têm 

um olhar para HM com foco no desenvolvimento interno (visão internalista) da matemática, 

sem considerar os contextos em que ela foi desenvolvida (VIANNA, 1995). Essa visão dos 

estudantes pode ser consequência de uma concepção moderna de educação, na qual o método 

científico se caracteriza pela descrição matemática da natureza. 

A fim de compreendermos um pouco mais a respeito dos sentidos dos estudantes em 

relação à HM e sua importância na formação do professor de matemática, iremos destacar  as 

respostas relacionadas aos motivos e percepções a respeito dela  e sua abordagem no ensino, 

as quais foram retiradas de um questionário que eles responderam no início da disciplina. 

O primeiro questionamento foi em relação ao que eles conheciam sobre HM. A 

maioria diz não ter conhecimento algum a respeito da HM, os que dizem conhecer (04 alunos) 

destacaram que o que sabem são os conceitos básicos sobre contagem e pensadores 

matemáticos e que muitos estudos da matemática tiveram origem na Grécia e no Egito. Diante 

destas respostas, vemos que a experiência dos estudantes com a HM é bem restrita, o que 

pode indicar o pouco contato que tiveram com esta área na educação básica.  

Em relação à importância da HM para a formação do futuro professor, as respostas 

estão relacionadas ao conhecimento da origem dos conceitos (2 alunos), à justificativa dos 

“por quês” (5 alunos), ao saber formas diferentes de ensinar/ irá ajudar nas aulas (4 alunos), 

ao entender a complexidade dos conteúdos (2 alunos), dar fundamento às ideias 

matemáticas
42

, aplicação dos conceitos, tornar a formação mais completa. Observamos que a 

importância que os estudantes atribuem à HM está mais direcionada aos aspectos relacionados 

aos conteúdos, mais especificamente aos porquês, isto é, às razões para aceitação de certos 
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 As respostas que não contém a quantidade de alunos entre parêntese, subtende-se que a frequência foi de um 

aluno. 
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fatos, raciocínios e procedimentos por parte dos alunos, também direcionada aos processos de 

ensino.  

Quanto à motivação para estudar a disciplina, os estudantes dizem: nenhum motivo, 

conhecer a origem e desenvolvimento da matemática (2 alunos), por fazer parte da matriz 

curricular (4 alunos), ser importante para ensinar (3 alunos), conhecer a origem dos símbolos, 

compreensão da matemática, ter um sentido para estudar cada conteúdo, adquirir 

conhecimento, dar respostas às questões matemáticas, entender os conceitos, entender a 

complexidade de algumas ideias, curiosidade, aprender a história (2 alunos), conhecer os 

métodos utilizados pelos pensadores. Como é de se esperar, a obrigatoriedade de cursar a 

disciplina HM foi a resposta que teve maior frequência, uma vez que esse componente faz 

parte da matriz curricular do curso. A importância da HM para ensinar também foi outro 

motivo destacado pelos estudantes, bem como ter conhecimento das origens da matemática. 

Somente duas respostas estavam voltadas para a compreensão conceitual. Analisando as 

demais respostas, entendemos que o motivo dos estudantes está mais voltado para a 

obrigatoriedade da disciplina (motivo compreensível), a maioria não vê na disciplina sua 

importância para a formação, ou até mesmo o interesse para a compreensão dos processos de 

constituição da matemática. Como podemos verificar na fala de Welington na entrevista final:  

 

E eu acho que quando a gente vê que a história da matemática como foi 

passada com gente, que não foi só em si aquelas histórias e leitura de texto e 

tal. E sim da parte do conteúdo todo em si, não trabalhar naquele monte de 

cálculo e sim a parte entre aspas mais... não digo fácil, mais da essência em 

si, igual os nexos internos dele e do básico e passando por toda... e a até a 

parte final, acho que foi bem mais proveitoso do que eu achei que seria. 

Que seria só leitura de texto, falar do fulano de tal, quê que ele fez e 

essas questões aí
43

 (Welington, entrevista 2). 

 

Essa visão tem relação com os significados sociais que as disciplinas específicas e 

pedagógicas dos cursos de licenciatura assumem no processo de formação de professores. 

Conforme sua historicidade
44

, a formação de professores foi sendo objetivada a partir de uma 

concepção empirista, em que o importante era que o professor dominasse o conteúdo a ser 

ensinado e, nesse cenário, as disciplinas de conteúdos específicos sempre tiveram mais 

destaque que as disciplinas pedagógicas. Esse fator tem refletido na visão que os estudantes 

têm em relação a sua formação, em que tendem a dar mais importância às disciplinas de 

conteúdos específicos, deixando para segundo plano as demais disciplinas. Esse fato também 
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 Os negritos nas falas em destaque evidenciam indícios do processo de significação. 
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 Estes aspectos históricos foram discutidos no capítulo II. 
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é relatado por Welington na entrevista: “[...] é que nem, como a história da matemática ou... 

história da educação, políticas educacionais, que a gente olha assim e não vamos só fazer, 

vamos só fazer... Aí as outras a gente foca mais nas outras aqui só pra cumprir a carga horária 

pra fechar logo as matérias” (Welington, entrevista 2). 

Quando se analisa a relação desse motivo (obrigatoriedade de fazer a disciplina) com o 

objetivo da disciplina
45

, entendemos que esse motivo não irá corresponder às ações propostas 

na atividade de ensino. Assim, ele não irá ocupar um lugar estrutural na atividade dos 

estudantes, cumprindo a função de motivo compreensível. Os motivos dessa natureza 

contribuem para o esvaziamento do processo de atribuição de sentido pessoal à atividade de 

estudo, cabendo ao professor, como educador dos sentidos (MOURA, 2010), conduzir suas 

ações na atividade de ensino, a fim de transformar esses motivos em motivos eficazes; isso 

porque, segundo Asbahr (2011), dependendo de como a atividade pedagógica é organizada, o 

motivo pode ser transformado em motivo de estudo. 

Por fim, foi questionado aos estudantes como eles pensavam que a história da 

matemática poderia ajudar o professor no processo de ensino e aprendizagem de matemática. 

As respostas tiveram como foco três aspectos: conceitual, metodológico e curiosidade. As que 

giravam em torno dos conceitos foram: facilitar a compreensão dos conceitos, mostrar como 

surgiram os conceitos, ajudar os alunos a entenderem como tudo aconteceu, quando ocorreu a 

necessidade dos conceitos; ajudar o aluno a ver sentido na matéria, fazer os alunos 

entenderem a essência da matemática, o desenvolvimento dos conceitos e as dificuldades 

encontradas, entender melhor como ocorreu a evolução do conhecimento matemático, o que 

contribui para a assimilação da matemática. Além disso, dentro do campo conceitual, muitas 

respostas também estavam relacionadas aos “porquês” dos alunos: pode auxiliar o professor a 

responder dúvidas dos alunos, não em relação à matéria em si, mas de onde ela veio e para 

que serve; mostrar os “porquês” (2 alunos), saber dar respostas para os alunos.  

Dentre essas respostas que tratam do aspecto conceitual, observamos que somente uma 

está relacionada à necessidade, que é uma ideia chave quando se trata de compreender os 

conceitos pelo viés lógico-histórico, uma vez que o sujeito, ao reproduzir na mente a criação e 

o desenvolvimento de um conceito, além de compreender sua necessidade e as aptidões 

humanas nele sintetizadas, elabora novos conhecimentos e novas relações do movimento do 

                                                      
45

 Compreender os conceitos matemáticos como produções humanas advindos de respostas às necessidades de 

um povo em determinado tempo e lugar e utilizar esses conceitos para elaboração de propostas de ensino numa 

perspectiva lógico-histórica. 
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objeto no pensamento (SAITO; DIAS, 2013). As demais respostas estão voltadas para a ideia 

de desenvolvimento e compreensão do conteúdo.  

As respostas relacionadas à metodologia de ensino do professor foram: ajudar o 

professor a entender melhor a matéria e encontrar formas diferentes para ensinar, ajudar o 

professor nas suas metodologias (6 alunos), ajudar o professor a estabelecer uma lógica para 

os conceitos matemáticos e torná-los compreensíveis, clareza que traz para cada conteúdo, 

facilitar o entendimento dos estudantes, como foi descoberta a técnica e como foi aprimorado 

para sala de aula, passando para os alunos a descoberta dos números e a importância que ela 

teve e sempre vai ter, despertar mais interesse pelo estudo. Os estudantes veem a HM como 

um recurso que seve para auxiliar o professor nas aulas, facilitando a compreensão do 

conteúdo pelos alunos.  

Em relação à curiosidade, houve poucas respostas, o que nos revela um contexto 

diferente daqueles apresentados nas pesquisas evidenciadas no terceiro capítulo, no qual os 

professores e alunos percebem a HM como um recurso que serve para despertar a curiosidade 

e a motivação dos alunos. As respostas relacionadas à curiosidade foram: auxiliar na 

metodologia das aulas com curiosidades, despertar a curiosidade dos alunos, trazer 

curiosidades para os alunos. As demais respostas foram: com analogias dos pensadores no 

mundo de hoje, em todos os aspectos do conhecimento, a história dá sentido a tudo, ajuda o 

professor a entender como a matemática é importante na história da humanidade e como é 

necessária ao nosso desenvolvimento, dá mais propriedade para falar do assunto na vida 

diária. 

Conforme esses dados, a visão dos alunos em relação à abordagem da HM no processo 

de ensino reflete a preocupação em buscar na história informações a respeito de povos, 

épocas, personagens e problemas curiosos para facilitar a compreensão do conteúdo pelo 

aluno. De acordo com Newton (2016), os motivos, por estarem postos na prática e na 

sociedade, são históricos e sociais. Sendo assim, compreendemos que a concepção que os 

estudantes têm do processo de ensino também influencia no posicionamento deles em relação 

à abordagem pedagógica da HM. As respostas ao questionário, em relação ao que eles 

compreendiam ser um bom ensino, refletem uma concepção mais voltada para a aplicação 

prática da matemática e aulas diferenciadas, o que também revela uma concepção vinculada à 

racionalidade prática.  Vejamos alguns depoimentos retirados do questionário: 
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Deve ser mais explicada; ter atividades diferenciadas que chamem a atenção 

do aluno; formas variadas de explicar, pois se o aluno não entender de uma 

forma existem outras para explicar. (Rafa, Questionário). 

De forma [que] relacione teoria à prática, que o aluno reconheça algo prático 

e aplicável no cotidiano, que não seja repetitivo, com uma metodologia 

cansativa. (Sérgio, Questionário). 

 

Ao evidenciar os dados apresentados tanto nas falas dos estudantes na Cena 1 quanto 

os das respostas ao questionário, concluímos que os sentidos que eles atribuem a HM refletem 

a visão historiográfica tradicional, em que o desenvolvimento dos conceitos matemáticos é 

compreendido sob o ponto de vista interno, ou seja, não são vistos como sínteses produzidas 

na história humana sob a influência dos aspectos sociais. A despeito de compreenderem a HM 

como um recurso para auxiliar a aprendizagem dos alunos, os sujeitos tendem a considerá-la 

no ensino com enfoque nas informações a respeito de povos, épocas, personagens e problemas 

curiosos para facilitar a compreensão do conteúdo. Esse aspecto, de acordo com Saito e Dias 

(2013), está relacionado às concepções dos estudantes em relação à matemática, geradas ou 

pelo ensino fundamentado somente na lógica formal ou por uma concepção historiográfica de 

vertente positivista
46

. Segundo as autoras, “[...] o educador, ao levar para a sala de aula as 

histórias que estão nos livros, atualmente baseadas em uma vertente historiográfica 

tradicional, tende a reforçar a linearidade do desenvolvimento do conceito” (SAITO; DIAS, 

2013, p. 95). Compreendemos que esses sentidos estão relacionados ao pouco contato dos 

alunos com a HM e com as significações sociais de ensino e de história, os quais derivam de 

uma concepção moderna de educação, gerida pelos ideais da racionalidade prática. 

Em relação aos motivos para estudar a disciplina HM, a Cena 1 nos revela que, num 

primeiro momento, esses motivos não são coerentes com o objetivo da disciplina. Estão mais 

voltados para a obrigatoriedade de cursá-la, por uma influência de uma perspectiva de 

formação segundo a qual para ensinar basta saber o conteúdo. Ainda que os estudantes 

percebam a HM como um recurso que auxilia o professor em suas estratégias de ensino, na 

medida em que eles evidenciam suas preocupações com a compreensão dos conteúdos e com 

o processo de ensino, esse não é um motivo que os levam à necessidade de cursar a disciplina.   
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 Tendência historiográfica que procura escrever uma história linear e progressista, acumulando grandes 

números de datas, nomes e feitos matemáticos importantes (SAITO; DIAS, 2013). 
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Quadro 5 – Cena 2, Episódio 1, Unidade 1 

Primeira Unidade de Análise 

A organização do ensino e o processo de significação dos estudantes em relação à HM 

Episódio 1 - Sentidos pessoais existentes em relação à história da matemática 

Cena 2: Sentidos que os estudantes atribuem à história da matemática abordada nos livros didáticos e 

em exercícios de matemática 

Localização e cenário de efetivação da cena 2 - Esta cena se refere ao quarto encontro do 

experimento formativo, realizado no mês de agosto de 2017.  Na ocasião discutíamos a respeito das 

atividades diagnóstico realizadas nas aulas anteriores. Estas atividades foram a análise de livros 

didáticos e paradidáticos em relação à abordagem histórica trazida nos livros e uma análise de 

atividades envolvendo a história da matemática. 

Transcrições da cena 2: 

Ana Paula: O que vocês acharam dessas atividades? 

1. Rute: No meu ponto de vista, todas essas atividades serviram para a gente entender a colocação do 

professor em relação ao aluno. Ou seja, qualquer atividade que você passa para o aluno é uma 

oportunidade que você está dando ao aluno de aprender, de buscar mais conhecimento... porque tinha 

uma parte aí nesse texto que a gente olhou que eu não sabia. Então, você vai buscar aquilo que você 

não está entendendo. Qualquer atividade serve para que o aluno desenvolva. Então, o que eu entendi é 

que todas as atividades foram válidas... todas as atividades foram muito importantes e, através delas, 

eu busquei uma outra coisa que eu não entendi. 

Leonardo: Então você acha que a história ajudou pelo menos um aluno a buscar o conhecimento... 

Rute: E ter, também, a noção de onde partiu, de onde veio aquilo. A questão da raiz quadrada mesmo: 

de onde surgiu essa raiz quadrada... 

2. Rodrigo: Eu gostei muito da (atividade) número dois... acho que ela fala do sorteio. Muitas vezes, 

em sala de aula, você trabalha mais a questão de grupos, formar grupos, e você escolhe. Nesse aí você 

trabalha... às vezes você vai cair com uma pessoa com quem você nunca trabalhou, aquela com quem 

você tem mais diferenças... isso facilita mais para a pessoa saber lidar com pessoas diferentes, que não 

são do seu convívio. 

Leonardo: Isso. A gente vai trabalhar muito com discussão em grupos. E com relação às outras 

atividades: atividade um, atividade três... Alguém tem algum comentário? Agora com relação aos 

conceitos.  

Robertson: A atividade três seria a única que eu não passaria. Eu acho que tem formas mais fáceis de 

mostrar como faz uma aproximação e... 

Leonardo: Atividade quatro, da raiz... 

3. Robertson: Isso, atividade quatro. Porque tem muitas formas mais simples de você chegar no valor 

da aproximação sem ter que fazer muita conta. Por exemplo, o aluno já tem muita dificuldade e ainda 

vai mostrar aquela tanto de coisa para ele... ele vai ficar com mais dificuldade ainda e não vai 

conseguir fazer a aproximação.  

Leonardo: Você escreveu lá mesmo que o aluno complica mais... que ia complicar mais para o aluno 

entender.  

4. Newton: Eu acho que essa atividade da raiz tira um pouco o foco do que realmente é a raiz 

quadrada. 

Ana Paula: Essa atividade da raiz, ela aborda o conceito de o que é extrair uma raiz quadrada... o que 

significa? Vocês acham que ela borda o conceito ou ela aborda uma técnica de calcular? Uma técnica 

de calcular. E é aquilo que o Jhony colocou: se é técnica por técnica, então, às vezes convém a gente 

usar a técnica que a gente já tem, que é mais prática, que já passou por vários estágios, que nós temos 
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de mais aprimorado. A gente colocou essas atividades, que são formas que os professores abordam 

para utilizar a história... não quer dizer que é a mais viável ou não. É justamente por isso que a gente 

está abrindo essa discussão, para despertar em vocês esse senso crítico em relação ao uso da história 

da matemática. E o nosso foco é o que? Usar a história da matemática para quê? Para quê? 

Lana: Facilitar. 

Ana Paula: Facilitar o quê?  

5. Lana: A compreensão do conteúdo.  

Ana Paula: Para ensinar o conteúdo. O nosso foco é o conteúdo, principalmente o conceito. Nós 

vamos direcionar sempre para o conceito matemático. A gente vai ver algumas questões: a diferença 

do conceito, de regras... aquilo que a gente veio discutindo na aula anterior sobre o ensino. A proposta 

de ensino da matemática é só ensinar os cálculos ou também entender o que está por trás desses 

cálculos, o que é, o significado, entender a essência do conceito? Essas atividades têm mostrado isso? 

Elas ajudam o aluno a fazer isso? Por exemplo, a atividade que ele vai... da Grécia, dos pensadores... 

eles conhecerem os pensadores é importante? Até que ponto? Até que ponto vocês têm que abordar 

isso em sala de aula? O que vocês acham a esse respeito? Pode refletir. Por exemplo, como se fosse 

com vocês... para vocês, até que ponto seria significativo para sua aprendizagem pesquisar sobre a 

vida do Gauss e vários outros pensadores matemáticos. O que isso vai contribuir?
47

 

6. Robertson: Eu acho que é bem irrelevante. É bom saber alguma coisa ou outra, mas saber de um 

cara que eu nunca vi... nunca usei nada que ele propôs... nem vou levar isso para frente. Eu vou ver o 

que ele passou e pronto, aprendi. O cara mesmo eu vou deixar de lado. 

Ana Paula: ... Tem coisas que eu passo para ter conhecimento, mas eu vou passar batido... em relação 

à história também. É para vocês terem esse foco: a atividade, a proposta, ela serve para o 

desenvolvimento, para entender o conceito? Dessas atividades aí, o que vocês acharam? 

7. Edu: Para entender o conceito, com certeza ajuda, mas o negócio é que... igual Pitágoras. É bom 

saber que ele inventou a fórmula, fez o que fez e seu nome ficou imortalizado no tempo. O único 

conceito que eu preciso saber sobre a vida dele é isso, porque o cara criou o que a gente usa até hoje, 

durante muitos anos, ele quer deixar alguma coisa na história. A única coisa que eu vejo para poder 

estudar a vida dele é para isso: o nome dele continuar na história.  

8. Rodrigo: Chegar para o aluno e falar mil vezes lá ‘Teorema de Pitágoras’, mas ele não sabe nem 

quem é Pitágoras, não sabe nem porque ele estudou aquilo, de onde ele saiu para chegar àquela 

fórmula. Fica uma coisa meio vaga. Se ele também não tiver essa participação da história de dentro, se 

ficar só nos nomes, o aluno não vai pegar. Vai ficar: “Por que o cara chegou nisso?”. Não vai ter 

interesse mais em o aluno saber. Tem coisas que eu passo para ter conhecimento, mas eu vou passar 

batido... em relação à história também.  

Ana Paula: Ele não vai influenciar diretamente no conceito, saber sobre Pitágoras, mas vai 

contextualizar aquele conteúdo que você vai trabalhar. Nessa questão que vocês colocaram, se a 

professora faz igual ela colocou aí, que vai sortear e cada um pesquisa os nomes e a gente vem 

apresentar sobre a vida de cada um... não vai ficar descontextualizado? Talvez eu poderia pensar 

assim, como eu vou trabalhar o Teorema de Thales, que tem o nome da pessoa, pra gente entender um 

pouco mais, falar sobre ela, mas não pegar uma aula toda, duas ou três aulas, mas fazer uma ponte 

nessa questão. Abrir... quem foi Thales? Realmente o teorema é de Thales? Por que tem esse nome? 

Fazer essa discussão para conhecimento e para poder contextualizar aquilo que você está falando. 

Percebem a diferença? Até o tipo de atividade, o foco da atividade, o objetivo... 

Rodrigo: Ter pelo menos uma noção... 

Ana Paula: Qual que é o seu objetivo? O que você quer com esse tipo de atividade? É desenvolver 
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 As falas em itálico se referem às intervenções (mediações) dos professores com questionamentos que levem os 

estudantes a pensarem a respeito das atividades desenvolvidas, a fim de que eles possam ir se apropriando do 

conhecimento em estudo. 
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um tipo de atividade com foco naquilo que você pretende.  

9. Robertson: Mas, no caso, seria interessante ver a relevância dele para a matemática. Não é igual: 

“Pitágoras nasceu, viveu em uma fazenda...”. Isso aí não precisa. É a relevância dele para a 

matemática, pronto. 

... 

Ana Paula: A gente vai discutindo mesmo... e vai descontruindo e construindo algumas coisas que 

vocês já trazem... algumas concepções. Mais alguma observação em relação a essas atividades que 

vocês queiram destacar? Não? Com relação aos livros didáticos, quais foram as experiências de 

vocês em pegar e fazer essa análise em relação aos livros de história com os livros didáticos? Vocês já 

tinham parado para pensar? Na época de aluno isso já tinha te chamado atenção essa organização? 

Como foi essa atividade para vocês? O que vocês acharam? 

10. Lana: Eu achei muito interessante porque, o que eu peguei, se tratava da soma... na verdade se 

tratava dos números que foram criados no Egito. Ele mostra os valores dos símbolos e depois mostra a 

soma através desses símbolos, mostrando que, para aquele aluno que tem dificuldade de aprender a 

somar e subtrair, utilizando esse método, que era utilizado no Egito, fica bem mais fácil de visualizar o 

cálculo. Então, além do aluno aprender o cálculo, ele vai saber de onde vem e da história. Porque 

historinha é tão interessante que a pessoa vai lendo e vai descobrindo coisas novas... de onde vem e 

tudo. Eu achei bem legal.  

11. Rodrigo: Eu peguei um do ensino médio que, de começo, eu tinha achado interessante... contar a 

história dos autores, igual ele contou do Thalles e tal. Agora, com a discussão sobre o “link” da 

história, eu vejo que ficou meio nada a ver... porque ele contava no início de cada capítulo a história 

do autor que tinha a ver com a matéria, de álgebra... cada capítulo tinha um autor ou alguém que tinha 

uma participação... 

Ana Paula: Então, o foco dele eram os autores... 

12. Rodrigo: Ele contava um pouco da história dele e contava fatos que ocorreram, como eles faziam 

para calcular e tal... mas, no contexto de juntar a matéria e tudo, não dá liga, entendeu? Ficou vazio, 

ficou uma coisa vaga no livro, porque não vai ter utilidade. 

Ana Paula: Você não fez essa análise... 

Rodrigo: Não, na realidade não. Agora que... 

Ana Paula: Por que vocês tiveram essa impressão de, no início, achar interessante? Porque vocês 

tiveram o olhar do senso comum. 

Rodrigo: Também porque a gente, quando está no ensino médio, não para para ler as curiosidades 

assim... Quando você vê que tinha isso nos livros e tal... 

Ana Paula: Nem tinha parado para ver que tinha... 

Leonardo: No livro de matemática é sempre o exercício que a gente quer... sempre exercício. 

13. Nice: O livro que eu peguei, do ensino médio, ele tinha quatro capítulos que mencionavam um 

pouco da história..., mas eu também senti que eles estavam ali... foram colocados, mas não tinha essa 

interligação da história com o conteúdo. É como se... colocou um pouco da história... 

Ana Paula: Para falar que tem história... 

Nice: Que tem história... Esse livro tem manual do professor, mas ele só cita que tem a história..., mas 

ele não menciona como era trabalhada... Então, senti nesse livro... somente em quatro capítulos.  

14. Robertson: Bom, meu livro também era relativamente de boa... igual ela estava falando também. 

Só introdução... e, na verdade, nem tinha título nos capítulos... só em alguns... e contava um breve 

relato de cinco páginas em um livro de dezenove capítulos... uma coisa assim. Bem introdutório, acho 

que bem sem serventia também... porque não fazia nenhuma ligação com o conteúdo, só explicava a 

historinha e tal, de fulano de tal, o que ele fez...  

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados empíricos. 
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Esta cena reporta a uma discussão em sala, a respeito da análise de livros didáticos e 

paradidáticos, no que se refere à abordagem da HM e de exercícios de matemática, 

envolvendo a HM.  Para complementar a cena, as falas dos estudantes são destacadas em 

relação à análise dos livros didáticos que eles fizeram.  

Em relação às atividades, percebemos que eles têm uma percepção da HM muito 

voltada para o aspecto motivacional, ou até mesmo um olhar superficial com foco na 

aparência, revelando uma concepção tradicional de abordagem da HM, ou seja, uma 

concepção que não tem como foco a compreensão conceitual do conteúdo, mas somente o 

enfoque motivador, informativo e lúdico. Vejamos as falas de Rute (flash 1) e Rodrigo (flash 

2): “Qualquer atividade serve para que o aluno desenvolva. Então, o que eu entendi é que 

todas as atividades foram válidas...” (Rute, flash 1, cena 2). A fala de Rute nos indica que ela 

gostou de todas as atividades apresentadas na lista, pois todas elas tinham uma abordagem 

diferenciada para explorar a HM, porém, exploravam o conceito superficialmente.  

Quanto ao Rodrigo, temos: “Eu gostei muito da (atividade) número dois... acho que 

ela fala do sorteio. Muitas vezes, em sala de aula, você trabalha mais a questão de grupos, 

formar grupos, e você escolhe” (Rodrigo, flash 2, cena 2). A fala do Rodrigo (flash 2) mostra 

que ele tem o olhar voltado para a atividade 2, que era uma atividade em grupo; então, o que 

despertou sua atenção foi o aspecto metodológico da atividade, ou seja, a atividade dá 

liberdade para escolha do grupo, respeitando as diferenças.  

Na análise dos livros didáticos, essa percepção dos estudantes não é diferente, eles 

entendem a HM, trazida no início dos capítulos dos livros, como um recurso motivador e que 

as técnicas de calcular, desenvolvidas pelos povos antigos, são válidas para ajudar o aluno a 

compreender os cálculos (Lana, flash 10). Esse argumento em relação às técnicas de calcular 

condiz com a perspectiva de abordar a história como uma fonte de métodos adequados de 

ensino de matemática (MIGUEL, 1997). No entanto, Robertson (flash 3) e Newton (flash 4) 

veem essas técnicas como um fator que dificulta os cálculos.  

Na sequência, temos as falas de Lana, Robertson e Newton: “Ele mostra os valores dos 

símbolos e depois mostra a soma através desses símbolos, mostrando que, para aquele aluno 

que tem dificuldade de aprender a somar e subtrair, utilizando esse método, que era utilizado 

no Egito, fica bem mais fácil de visualizar o cálculo” (Lana, flash 10, cena 2); “Porque tem 

muitas formas mais simples de você chegar no valor da aproximação sem ter que fazer muita 

conta” (Robertson, flash 3, cena 2); “Eu acho que essa atividade da raiz tira um pouco o foco 

do que realmente é a raiz quadrada” (Newton, flash 4, cena 2). 
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Na análise do livro paradidático, Sérgio não consegue ver uma relação da história 

abordada com o conteúdo em questão e indica o papel da mediação do professor para fazer 

esta “ponte” entre a história e o conteúdo. Sérgio, diferentemente de alguns alunos, já tem um 

olhar mais crítico em relação à abordagem histórica trazida pelos livros. Em sua análise, ele 

procura verificar se a história, de alguma forma, auxilia na compreensão do conteúdo pelo 

aluno. 

 

A utilização da história não é tão escassa, entretanto, não fica clara a relação 

dos conteúdos com os fatos relatados, nem o porquê da utilização de muitos 

conteúdos. ... pode auxiliar na aprendizagem fazendo com que o aluno 

entenda o surgimento do conceito, definições, desde que o professor se dê ao 

trabalho de pensar além, pois o livro não faz isso. ... A abordagem histórica 

desse livro é bastante simplória, sem profundidade conceitual, são algumas 

informações com referência de datas, mas sem uma ligação com o 

conhecimento de matemática (Sérgio, Análise do livro didático). 

 

Valter e Bia já têm um olhar mais voltado para a curiosidade e para o aspecto lúdico 

da abordagem histórica e compreendem que estes aspectos podem auxiliar na aprendizagem 

da matemática. 

Desperta uma certa curiosidade ao relatar a história de muitos anos atrás, 

mostra diversas áreas que a matemática está inserida. (Valter, Análise do 

livro didático). 

Contribuindo muito para o processo de assimilação dos conteúdos. Facilita 

ainda a fixação da matéria por parte dos alunos, partindo do pressuposto que 

ao relacionar com fatos históricos, pode tornar a aprendizagem mais leve e 

divertida (Bia, Análise do livro didático). 

  

Além destas questões, os estudantes relacionam a HM às biografias dos matemáticos, 

cujos nomes aparecem nos teoremas e fórmulas, reafirmando o que dizem Saito e Dias (2013) 

a esse respeito. As autoras sinalizam o fato de que a escrita da história por trás das muitas 

histórias da matemática se reduz a biografias ou a conteúdos matemáticos dispostos 

linearmente, dando ênfase ao caráter heurístico dos objetos da matemática. Enfatizam ainda, 

que a HM vista apenas sob o aspecto evolucionista, legitima a ideia de que a matemática só 

poderia ter trilhado um caminho histórico e, assim, a história passa a destacar os grandes 

nomes da matemática e a buscar no passado os precursores da matemática moderna. Nessa 

dinâmica, elas explicam que os conteúdos matemáticos dão ênfase apenas ao encadeamento 

lógico dos conceitos, sem estabelecer relação com as necessidades humanas e outros aspectos 

sociais e culturais.  

Por meio das intervenções dos professores, na Cena 2, com perguntas que levam os 

estudantes a pensarem a respeito da abordagem da HM nos livros e atividades, eles já 
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começam a perceber que o conhecimento biográfico dos matemáticos e que a abordagem 

fatual da história não contribuem para a compreensão conceitual do conteúdo: “Eu acho que é 

bem irrelevante. É bom saber alguma coisa ou outra, mas saber de um cara que eu nunca vi... 

nunca usei nada que ele propôs... nem vou levar isso para frente. Eu vou ver o que ele passou 

e pronto, aprendi. O cara mesmo eu vou deixar de lado” (Robertson, flash 6, Cena 2); “O 

único conceito que eu preciso saber sobre a vida dele [Pitágoras] é isso, porque o cara criou o 

que a gente usa até hoje, durante muitos anos, ele quer deixar alguma coisa na história. A 

única coisa que eu vejo para poder estudar a vida dele é para isso: o nome dele continuar na 

história” (Edu, flash 7, Cena 2). 

Nesses dois flashes, os estudantes veem o estudo da biografia como algo irrelevante, 

que tem serventia apenas de informar a respeito da vida do matemático. Observa-se que esse 

posicionamento vem depois da intervenção da professora, quando ela começa a questionar a 

respeito da importância do relato biográfico e a importância de ter foco nos objetivos ao se 

pensar numa proposta de ensino:  

 

Por exemplo, na atividade que ele vai... da Grécia, dos pensadores... eles 

conhecerem os pensadores é importante? Até que ponto? Até que ponto 

vocês têm que abordar isso em sala de aula? O que vocês acham a esse 

respeito?... para vocês, até que ponto seria significativo para sua 

aprendizagem pesquisar sobre a vida do Gauss e vários outros pensadores 

matemáticos.  

Em que isso vai contribuir?... ... quem foi Thales? Realmente o teorema é de 

Thales? Por que tem esse nome? Fazer essa discussão para conhecimento e 

para poder contextualizar aquilo que você está falando. Percebem a 

diferença? Até o tipo de atividade, o foco da atividade, o objetivo... (Ana 

Paula, cena 2).  

 

O diálogo da pesquisadora com os estudantes, a partir de perguntas problematizadoras, 

os leva a repensar as suas convicções a respeito dos pensadores matemáticos que, até então, 

eles achavam convenientes. De acordo González Rey (2003), os sentidos da aprendizagem se 

reconfiguram nos processos de diálogo. Esse fato pode ser evidenciado nas falas de Rodrigo 

(flash 11 e 12), no momento em que ele começa a mudar seu posicionamento em relação a sua 

fala no flash 2, a partir das discussões e dos questionamentos dos professores: “Agora, com a 

discussão sobre o “link” da história, eu vejo que ficou meio nada a ver...” (Rodrigo, flash 11, 

cena 2); “Ele contava um pouco da história dele e contava fatos que ocorreram, como eles 

faziam para calcular e tal..., mas, no contexto de juntar a matéria e tudo, não dá liga, 

entendeu? Ficou vazio, ficou uma coisa vaga no livro, porque não vai ter utilidade” (Rodrigo, 

flash 12, cena 2). 
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Robertson (flash 14), no início da discussão, diz que todas as atividades de matemática 

eram interessantes. Ele só questiona uma das atividades que envolvia o cálculo da raiz 

quadrada: “A atividade três seria a única que eu não passaria. Eu acho que tem formas mais 

fáceis de mostrar como faz uma aproximação e....”. Durante as discussões, ele vai percebendo 

a importância de abordar a história com foco no conteúdo: “Bem introdutório, acho que bem 

sem serventia também... porque não fazia nenhuma ligação com o conteúdo, só explicava a 

historinha e tal, de fulano de tal, o que ele fez...” (Robertson, flash 14, cena 2). 

De acordo com os indícios apresentados nesta cena 2, percebemos os sentidos iniciais 

que os alunos trazem a respeito da HM, abordada nos livros e em atividades de matemática, e 

o modo como as discussões entre os estudantes e as intervenções dos professores fazem com 

que eles comecem a ver essas atividades a partir de uma perspectiva mais crítica. Nas tarefas 

propostas, os estudantes demonstram uma percepção da HM, mais como um aspecto 

informativo e motivador do que como uma fonte para compreender os processos humanos no 

desenvolvimento da matemática.  

Nesse primeiro momento da disciplina
48

, os estudantes não têm o olhar voltado para o 

conceito. Ao analisar os exercícios e os livros, eles ficam encantados com a historinha 

contada no início do capítulo, com o aspecto lúdico e motivacional da atividade. Essa 

perspectiva que eles trazem das atividades reflete o sentido que eles têm da HM, um sentido 

mais voltado para o aspecto atrativo da atividade em si, tirando o foco do potencial conceitual 

da atividade, como defendemos em nossa proposta. Conforme Miguel e Miorim (2004), essa 

abordagem mais “ingênua” tem sido defendida por pesquisadores que recorrem à categoria 

psicológica da motivação para justificar a importância da HM. Para eles, o conhecimento 

histórico da Matemática despertaria o interesse do aluno pelo conteúdo matemático, 

atribuindo à HM um poder quase mágico de modificar a atitude do aluno em relação à 

matemática. 

 De acordo com Silva (2001), a nossa concepção de matemática influencia em nosso 

posicionamento em relação à HM na formação do professor. Assim, podemos entender esse 

posicionamento dos alunos, analisando o contexto histórico em que a HM começa a ser 

defendida nos currículos da educação básica e relacionar a concepção de matemática que 

permeava os posicionamentos das propostas daquela época. A manifestação explícita em 

propostas oficiais sobre a importância da HM para a formação dos alunos acontece nas 

primeiras décadas do século XX, em que as concepções pedagógicas no Brasil giram em torno 

                                                      
48

 As tarefas de análise de exercícios de matemática que envolviam a história da matemática e a análise dos 

livros didáticos foram realizadas nos primeiros encontros do experimento. 
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dos ideais do Movimento da Escola Nova, que se manifestou de forma muito intensa neste 

período. A partir daí, há uma inserção da HM nos livros didáticos e os professores começam a 

inclui-la em suas atividades com enfoque motivador, pois, de acordo com esses ideais 

escolanovistas, o aspecto lúdico e motivacional era predominante nas propostas de ensino. 

Assim, percebemos que o posicionamento dos estudantes reflete essa significação de HM, em 

consonância com o argumento segundo o qual ela foi inserida nos contextos escolares.  

Conforme os dados apresentados nas cenas 1 e 2 do episódio 1, podemos dizer que os 

sentidos que os estudantes atribuem à HM estão voltados para uma visão internalista 

(VIANNA, 1995), que compreende o desenvolvimento da matemática numa perspectiva 

linear de sua evolução, sem considerar os aspectos externos que influenciam tal 

desenvolvimento, os quais são coerentes com uma concepção historiográfica de vertente 

positivista. Compreendemos que esses sentidos deles em relação a HM, no processo de ensino 

e aprendizagem, estão relacionados com a concepção que eles têm de ensino, a qual está de 

acordo com as significações sociais de ensino, condizentes com as concepções da 

epistemologia da prática e com os pressupostos pedagógicos da escola nova. Estas correntes 

defendem um ensino voltado para aplicação prática da matemática, para o desenvolvimento 

de atividades que despertem a atenção do aluno, com enfoque motivacional, numa perspectiva 

mais utilitária que não tem foco no conteúdo. Essa maneira de ver a HM impede que os 

estudantes compreendam os conceitos como produções vivas em relação direta com as 

necessidades sociais e tempos históricos que os produziram.  

 

5.2.1.2 Episódio 2: O processo de apropriação dos nexos conceituais da HM no ensino 

 

Mediante o movimento apresentado no episódio 1, em que foram evidenciados os 

sentidos pessoais atribuídos pelos estudantes à HM, neste episódio, procuramos evidenciar o 

movimento de apropriação conceitual dos nexos conceituais
49

 da HM no ensino. 

Compreendemos que esses nexos estão relacionados à abordagem da HM no ensino, em uma 

perspectiva externalista, que considera a HM sob o ponto de vista do contexto 

socioeconômico em que os conceitos matemáticos são estudados pelo o viés lógico-histórico, 

que estabelece relação entre sua estrutura lógica e o seu desenvolvimento histórico, tendo em 

vista a formação do pensamento teórico dos estudantes. Vale destacar que, na abordagem 

                                                      
49

 Sousa (2014) define como nexo conceitual o elo entre o aspecto lógico e o aspecto histórico presentes nos 

conceitos matemáticos, elaborados pelas diversas civilizações. No nosso caso, esta definição será estendida para 

os conceitos relacionados a história da matemática, tendo em vista a atividade de ensino. 
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adotada nesta pesquisa, a HM não é um método de ensino, mas uma provedora de recursos 

que conduz à reflexão sobre o processo de construção do conhecimento matemático (SAITO; 

DIAS, 2013). A história, dessa maneira, propiciará a experiência do processo de construção 

do conceito, promovendo a apropriação da significação dos objetos matemáticos. 

 

Quadro 6 – Cena 1, Episódio 2, Unidade 1 

Primeira Unidade de Análise 

A organização do ensino e o processo de significação dos estudantes em relação à HM 

Episódio 2- O processo de apropriação dos nexos conceituais da HM no ensino 

Cena 1: Compreendendo o processo histórico do ensino da história da matemática 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 - Esta cena refere-se ao oitavo encontro do 

experimento formativo.  Na ocasião discutíamos a respeito de dois textos que tratavam do processo 

histórico da história da matemática, bem como, da história do ensino da história da matemática e sua 

inserção nas propostas curriculares brasileiras. 

Transcrições da cena 1: 

... 

Ana Paula: ... Então vamos lá, vamos começar pelo texto 3 que é o desenvolvimento histórico da 

história da matemática, como a história da Matemática foi se constituindo ao longo dos tempos, então 

o que ficou do texto 3? Ele fala das civilizações Mesopotâmia, Egito e Grécia e depois ele vem falar 

da idade média depois ele volta e vem para o ensino atual na modernidade e ele vem falando dos perfis 

didáticos epistemológicos da época de hoje do século XX e XXI, e ai qual foi esse percurso, em linhas 

gerais quem ficou com o texto 3 pode ir falando. 

1: Rute: No caso, não tem cientificidade. Cientificidade da matemática, provavelmente ela tenha 

nascido na mesopotâmia, provavelmente não tem registro, ela surgiu pra que? para um interesse do 

Estado, ela foi uma matemática com um surgimento específico, ou seja, o Estado necessitava pegar a 

parte pra ele… como é que vou dizer a palavra… pra manter, então essa foi uma necessidade que se 

teve de usar pra peso pra… 

Ana Paula: Isso foi mais na frente um pouquinho, um pouco antes a matemática ela surge a partir das 

necessidades cotidianas, das necessidades diárias e com o desenvolvimento da agricultura, e aí há uma 

necessidade de controle das produções, a matemática ela vai sendo mais necessária, tanto que a gente 

viu aqui na fala do professor Bill, desde que o homem se entende por homem ele já fazia matemática, 

pegar as ideias matemáticas, a organização do modo de vida ele já tem algumas ideias matemáticas. 

2: Rute: E na matemática ocidental ela tornou-se uma das principais referências na construção, que foi 

no Egito e na Babilônia, nesse período já se tinha essa matemática com a cientificidade. 

Ana: Depois ele vem falando da matemática na Mesopotâmia e no Egito ela era uma Matemática 

utilitarista, ele fala aqui um pensamento utilitarista e na Grécia ela já tem outra perspectiva, qual é?   

3:Sérgio: Ela passa ser mais abstrata, vem desse utilitarismo, mas se torna mais abstrata, vem com o 

ensinar a questão da aritmética, da geometria. 

... 

Ana  Paula: .... Na Grécia a Matemática tem essa preocupação na forma que fazem, por isso a 

matemática se desenvolve muito rápido lá e nos outros polos a matemática ficou ali só na questão 

utilitarista e ela pega o corpo científico que a gente tem hoje. E na idade média?  

Leonardo: A matemática grega ela se destaca muito porque ela é diferente, tinha os escravos que 

trabalhavam e as pessoas que ficavam ociosas, por exemplo, tinha os escribas que faziam as cópias, 
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mas tinha os outros escravos que ficavam ociosos, eles se preocupavam mais em estudar, conhecer 

porque assim os escravos faziam os trabalhos o que os fiscais iam fazer? Eles iam se instruir, então 

eles começaram a se questionar, a querer saber não só usar, mas porque aquele conhecimento 

funcionava. 

... 

Ana  Paula: Aí há o surgimento da burguesia, com a burguesia que é uma classe comercial e há toda 

expansão e se começa toda a evolução tentando tirar essa influência da igreja e o domínio da razão, 

teve a época do renascimento até o próprio nome já fala. Gente vocês estão vendo que não tem jeito, 

quando a gente vai estudar, a gente fala de conhecimento, vemos as coisas compartimentadas, tudo 

tem influência, a gente estudou na literatura, na história, isso ajuda a entender a matemática, o 

ensino de matemática porque as coisas estão conectadas. Então no renascimento há o surgimento e o 

conhecimento começa a tomar fôlego novamente, aí tem o surgimento das universidades, começam os 

manuscritos específicos de história da matemática, do surgimento das universidades, a divisão...  

... 

Ana  Paula: E a partir daí começam os primeiros resquícios de história da matemática, em 1742 o 

primeiro livro que tinha o título de história da matemática. Depois vem a era moderna, as estruturas da 

história da matemática na história moderna no século XX, XXI, o que acontece nessa época?  

4: Sérgio: Tem uma mudança que é bem mais voltada para didática. 

Ana  Paula: Já se começa uma preocupação com a questão didática. Por que a história da matemática 

não surge com essa preocupação com a didática de ensino? Era só entender a história pela história 

mesmo, de entender a evolução do conhecimento matemático, na narração dos fatos. 

Ana  Paula: A história, como ela só é contada dentro da história, parece que ela é muito linear, muito 

certinha, mas quando você começa a ver a história dentro do contexto social, que é isso que a gente 

está fazendo, você consegue perceber os declínios, os avanços, paralisações, a gente começa a 

entender como isso foi acontecendo porque nos livros que a gente tem uma ideia que ela é muito 

certinha. 

Ana Paula: Esse item vem falando do perfil didático epistemológico do século XX e XXI, qual foi o 

fator que predominou aí nessa época? Qual o perfil didático que trouxe as dificuldades que o professor 

tinha? Falou de Felix Klein, ele teve uma grande influência no ensino da matemática porque ele 

defendia o uso da história do ensino. Klein defendeu o uso da história no ensino, a importância da 

matemática, o que mais? Quais as dificuldades que tinha? 

Leonardo: Para o aluno estudar história da matemática tinha algumas dificuldades, quais eram as 

principais? 

5 Karmem: Tinha algumas coisas no texto 2, eu não sei na verdade, ai falava que a maior dificuldade 

até hoje ainda a profissional que conheça, conheça realmente a história tudo que aconteceu no 

conhecimento histórico da época que foram desenvolvidos e também a questão da bibliografia, agora 

nem tanto, mas principalmente no começo quando a disciplina começou a ser ofertada a maior a 

dificuldade é que quase não tinha bibliografia em português e as que tinham a veracidade... 

Karmem: Então tem essa dificuldade porque aí coloca uma lista muito grande de livros, mas depois 

eles falam que esses livros de extremo acesso, que são de bibliotecas muito grande. Você vai ver o 

conteúdo dele está apresentado de forma totalmente rebuscada, não tem uma maior capacidade de 

entender o que está sendo dito ali. 

Ana Paula: Até hoje, no curso de formação de professores a gente tem muita dificuldade na disciplina 

de história da matemática, quando fui ministrar a disciplina pela primeira vez, essa não é a primeira 

vez que estou dando essa disciplina eu tive muita dificuldade com uma bibliografia da história da 

matemática, porque uma bibliografia de história da matemática traça só esse desenvolvimento, as 

técnicas feitas de calcular, e aquilo que eu queria, que é o aspecto didático, aspectos de trabalhar 

história da matemática eu não tinha acesso e assim, não tem livros que falam como usar a história da 

matemática no ensino. Então, isso é uma construção que nós tentamos fazer dentro da disciplina.... 
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Outro aspecto que ele colocou foi o aspecto motivacional que foi uma crítica dos dois textos, o que ele 

quer saber em relação a história anedota, a história motivacional que era uma concepção que vocês 

tinham, não era? Quando vocês foram fazer a análise do livro didático, fatos para falar de um 

historiador. 

Leonardo: Para motivar. 

Ana  Paula: Ou para motivar um aluno, trazer um fato curioso, então você já começa a observar que 

existe uma crítica em relação a isso,  

6 Karmem: Ele fala mesmo que em livros do ensino fundamental ou médio que essa história é trazida 

em anedotas e curiosidades no intuito de divertir o aluno e não de trazer uma contribuir realmente par 

ao ensino da matemática e ele até cita uma pesquisa pra ver qual era a visão que os próprios alunos 

têm em relação da história da matemática e até os alunos tem essa visão que a história ela tem que ser 

motivacional para despertar o interesse do aluno e também tem essa questão da pratica de usar a 

história da matemática na pratica porque ele fala que não é fácil, não adianta ter só essa disciplina na 

faculdade se é só depois quando chegar pra dar aula não souber usar a história da matemática em uma 

aula, como forma de explicar um determinado conteúdo e deveria ser obrigatório não só o ensino, mas 

o desenvolvimento das práticas para que o professor consiga utilizar posteriormente na sala de aula e 

não na forma de curiosidade ou pra inserir o assunto, mas realmente pra ajudar a desenvolver os 

conceitos. 

... 

Karmem: Esta questão que ele colocou da dificuldade da pessoa assimilar a história do meio e tentar. 

As primeiras universidades que tem o vínculo de matemática, a Universidade de Coimbra e uma das 

maiores dificuldades lá é justamente essa, porque a ideia da história da matemática que eles tinham lá 

é que no início de cada conteúdo fosse apresentado o contexto histórico de cada disciplina, mas... 

Ana Paula: E é isso que muitos professores fazem ao ensinar história: vai trabalhar um conteúdo pega 

a história para falar daquele conteúdo, mas aí qual é o problema? 

8: Karmem: Tem justamente esse problema, quando apresentava história, muitas vezes acabava que o 

aluno precisava de algum conceito matemático que ele veria na disciplina para entender efetivamente a 

história que não adiantava nada porque passava a história, mas não entendia, ele não tinha visto os 

conceitos necessários da disciplina. 

... 

Ana  Paula: Aí ela vem falando da história da matemática nos livros, nos textos, aí eu já passei para 

os textos da Circe. A história da matemática nos livros, como que é abordada essa história? A Carol já 

fez uma crítica em relação a história... 

9 Adriana: Aqui ele menciona alguma coisa que a história, ela é muito mencionada na nota de rodapé, 

que ele desenvolvia o conteúdo mesmo matemático, ele colocava no rodapé, ou em cima, ou então no 

final do capítulo a história só para complementar ou para quem quiser, citava para quem quisesse 

complementar. 

Ana Paula: O que mais os livros do ensino superior quais abordagens tinha esses livros de matemática 

do ensino superior fazem alguma abordagem sobre a história da matemática? 

10 Adriana: Ontem eu peguei o livro a teoria dos números e fui procurar um conteúdo para fazer um 

artigo, aí ele falava um pouquinho da história e como que essa teoria mudou, mas sempre muito 

superficial, até a gente procurou muito material sobre esse teorema e a gente está com uma dificuldade 

enorme de encontrar justamente porque não tem muita história. 

11 Newton: No texto fala que o primeiro livro que usou a história da matemática como base de ensino 

no Brasil, foi só em 1911, “lições da álgebra elementar”, não tem o nome dos autores, mas a história 

da matemática existe há tanto tempo e no Brasil só a partir de 1911 para começar a usar nos livros, por 

isso que não acha o conteúdo. 

Ana Paula: Aí você está entendendo por que a dificuldade de você trabalhar a história da matemática. 
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Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

Assim, na cena 1, apresentamos uma discussão de textos entre os estudantes e os 

professores, em que se começa a compreender, a partir do processo histórico do ensino da 

HM, os significados sociais desta história e como estes se refletem nas práticas atuais de 

ensino. A cena 2 apresenta uma situação de debate, em que se argumenta a favor e contra o 

uso da HM no ensino. Essa cena exibe alguns indícios que revelam como os estudantes vão 

significando a HM e seu papel didático. 

Nos encontros anteriores a este, já havíamos discutido um texto de D’ Ambrósio 

(2000), que destacava a importância de estudar a HM numa perspectiva crítica, vista sob o 

ponto de vista de questões políticas e as relações de poder que interferiram no 

desenvolvimento histórico dos conceitos matemáticos. Na ocasião, foram feitos alguns 

questionamentos para introduzir a discussão: Como vocês pensam que a ciência é construída? 

Como vocês acham que foi o desenvolvimento histórico da matemática? De forma linear? 

Onde tudo começou? Em um lugar específico? As ideias foram surgindo em uma civilização 

específica? Ouvimos também a fala de um professor da universidade, que vivenciou 

experiências de pesquisa junto aos povos indígenas e, na ocasião, ele relatou como era a 

organização social desses povos e as relações matemáticas nestas organizações, que se 

assemelham às organizações sociais de nossos antepassados.  

Nessa cena, que retrata o oitavo encontro do experimento, cujo objetivo era fazer uma 

síntese coletiva das atividades realizadas em duplas no encontro anterior, discutimos a 

respeito do processo histórico do ensino da história da matemática e sua inserção nas 

propostas curriculares brasileiras, com base em dois textos: A história da matemática e os 

cursos de formação de professores (SILVA, 2001) e Desenvolvimento da concepção histórica 

da matemática a partir de seu ensino (GOMES, 2005, Cap. III). Na ocasião, os estudantes 

começam a refletir acerca da importância e da abordagem da história da matemática no ensino 

e na formação do professor de matemática. Essa Cena nos mostra, após algumas ações de 

estudo, que os estudantes já começam a compreender o processo histórico da HM, conforme 

se verifica nos trechos a seguir:   

 

No caso, não tem cientificidade. Cientificidade da matemática, 

provavelmente ela tenha nascido na mesopotâmia, provavelmente não tem 

registro. Ela surgiu pra quê? para um interesse do Estado, ela foi uma 

Newton: Tem essa dificuldade, porque igual sobre a história da matemática brasileira no ensino 

superior, o texto fala que o primeiro que teve enfoque mais didático, do lado da história no ensino 

superior, foi um livro sobre álgebra, introdução à álgebra, na década de 70 já, ou seja, é muito recente. 
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matemática com um surgimento específico, ou seja, o Estado necessitava 

pegar a parte pra ele… como é que vou dizer a palavra… pra manter, então 

essa foi uma necessidade que se teve de usar pra peso pra… (Rute, flash 1, 

Cena 1). 

Ela passa ser mais abstrata, vem desse utilitarismo, mas se torna mais 

abstrata, vem com o ensinar a questão da aritmética, da geometria. (Sérgio, 

flash 3, Cena 1). 

 

Aqui Rute observa que a matemática não foi constituída com o rigor científico que ela 

tem hoje e, mais adiante, ela destaca que essa matemática surgiu de uma necessidade. Sérgio 

também percebe essa evolução das necessidades em meio às quais o corpo teórico da 

matemática vai se constituindo, passando de uma necessidade mais utilitarista para outra mais 

teórica. Essa visão que os alunos começam a ter a respeito do movimento de constituição da 

matemática coaduna com a visão de Saito e Dias (2013), quando afirmam que diferentes 

épocas definiram a matemática de formas diferentes. Então, pode-se dizer que o 

conhecimento matemático afigurou-se de forma diferenciada em determinados momentos da 

história, atendendo a uma necessidade não só interna, como, também, a uma demanda externa 

à matemática.  

Outro aspecto que eles começam a perceber é que a matemática nem sempre se 

constituiu e nem se constituiu como um corpo de conhecimentos prontos e acabados. Isso se 

contrapõe à visão que eles trazem de uma matemática bem estruturada, que é reflexo do que 

eles vivenciam na educação básica, pois saem da escola com a impressão de que os 

conhecimentos científicos, que aparecem nos livros de forma linear e organizada, sem 

contradições e rupturas, estão prontos e acabados, como se eles não tivessem história 

(SOUSA, 2014). Segundo a autora, a escola se limita a descrever o pensamento empírico-

discursivo, em que a racionalidade é o elemento presente nas formas mais desenvolvidas do 

pensamento, dotando de consistência e certeza os conceitos apresentados aos jovens 

estudantes. 

No decorrer da discussão trazida na Cena 1, os professores vão enfatizando os 

aspectos sociais que aconteceram em determinados períodos e regiões, a fim de que os 

estudantes percebam a influência desse contexto na evolução histórica da matemática, como 

ela começa a ser abordada nos livros e sua relação com o processo de ensino. Em meio a essa 

discussão, fazem um destaque para a conexão que o conhecimento tem, não só com as 

questões epistemológicas, mas também com as questões sociais, mostrando que tudo está 

conectado, levando os estudantes a perceberem a relação da matemática com outras áreas do 

conhecimento: “[...] vocês estão vendo que não tem jeito, quando a gente vai estudar, a gente 
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fala de conhecimento, vemos as coisas compartimentadas, mas tudo tem influência, a gente 

estudou na literatura, na história, isso ajuda a entender a matemática, o ensino de matemática, 

porque as coisas estão conectadas” (Ana Paula, Cena 1).  Sobre essa questão, Saito e Dias 

(2013) reforçam que não podemos nos referir às áreas de conhecimento, anteriores ao século 

XVIII, como disciplinas específicas, pois estudos recentes têm apontado para uma vasta e 

complexa rede, na qual as várias áreas do saber interpenetravam-se como as tramas de um 

tecido. 

Em relação às mudanças no movimento histórico da HM, o estudante Sérgio destaca: 

“Tem uma mudança que é bem mais voltada para a didática” (Sérgio, flash 4, Cena 1). A 

seguir, a professora questiona: “Por que a história da matemática não surge com essa 

preocupação com a didática, com o ensino? Era só entender a história pela história mesmo,  

entender a evolução do conhecimento matemático, na narração dos fatos” (Ana Paula, Cena 

1). Diante dessa percepção de Sérgio em relação a interface da história com o ensino, a 

mediação da professora vem com o propósito de que os estudantes se atentem para o contexto 

em que houve a necessidade de explorar a HM no ensino. Estas ações questionadoras dos 

professores, a todo o momento da discussão, têm o propósito de ir problematizando as 

afirmações contidas nos textos, a fim de instigar os estudantes a uma visão de que nem 

sempre se teve a preocupação com a abordagem histórica no ensino e como este fato repercute 

nas práticas docentes atuais.  

Mais adiante, a professora comenta a respeito da não linearidade dos fatos, com a 

intencionalidade de que os estudantes se atentem para o aspecto lógico-histórico: “a história 

como ela só é contada dentro da história, parece que ela é muito linear, muito certinha, mas 

quando você começa a ver a história dentro do contexto social, que é isso que a gente está 

fazendo, você consegue perceber os declínios, os avanços, as paralisações, a gente começa a 

entender como isso foi acontecendo porque nos livros a gente tem uma ideia de que ela é 

muito certinha” (Ana Paula, cena 1). Nesse sentido, concordamos com Lopes (2004), quando 

ele explicita que, nesse processo de aprendizagem da docência, há a necessidade do 

surgimento desses momentos de confronto, que exigem dos futuros professores uma atitude 

crítica em relação aos seus conhecimentos “[...] ao se confrontarem com o ensino, [os futuros 

docentes, os estagiários] descobrem que muitas outras ações e outros modos de desenvolvê-

las podem e devem ser realizadas, visando a sua elaboração [re-elaboração] e seu 

desenvolvimento” (LOPES, 2004, p. 136). 

Em relação à abordagem da HM no ensino, os estudantes destacam as dificuldades 

enfrentadas pelos professores na abordagem didática da HM. Complementando essa ressalva, 
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a professora também destaca as dificuldades que vivenciou ao trabalhar com a disciplina, 

questionando o aspecto motivacional que as diversas bibliografias enfatizam. Este fator 

complicador é ressaltado por Miguel (1997), que acredita ser necessário que as histórias da 

matemática, utilizadas pelo professor, sejam escritas sob o ponto de vista do educador 

matemático. 

A respeito do aspecto motivacional, as estudantes Karmem e Adriana são enfáticas: 

 

Ele [o autor do texto] fala mesmo que em livros do ensino fundamental ou 

médio que essa história é trazida em anedotas e curiosidades, no intuito de 

divertir o aluno e não de trazer uma contribuir realmente para o ensino da 

matemática e ele até cita uma pesquisa pra ver qual era a visão que os 

próprios alunos têm em relação da história da matemática e até os alunos tem 

essa visão que a história ela tem que ser motivacional para despertar o 

interesse do aluno e também tem essa questão da prática de usar a história da 

matemática na prática porque ele fala que não é fácil, não adianta ter só essa 

disciplina na faculdade se é só depois, quando chegar pra dar aula não 

souber usar a história da matemática em uma aula, como forma de explicar 

um determinado conteúdo e deveria ser obrigatório não só o ensino, mas o 

desenvolvimento das práticas para que o professor consiga utilizar 

posteriormente na sala de aula e não na forma de curiosidade ou pra inserir o 

assunto, mas realmente pra ajudar a desenvolver os conceitos (Karmem, 

flash 6, cena 1).  

Aqui ele [o autor do texto] menciona alguma coisa que a história, ela é muito 

mencionada na nota de rodapé, que ele desenvolvia o conteúdo mesmo 

matemático, ele colocava no rodapé, ou em cima, ou então no final do 

capítulo a história só para complementar ou para quem quiser, citava para 

quem quisesse complementar (Adriana, flash 9, cena 1) 

Ontem eu peguei o livro A teoria dos números, fui procurar um conteúdo 

para fazer um artigo, aí ele falava um pouquinho da história e como que essa 

teoria mudou, mas sempre muito superficial, até a gente procurou muito 

material sobre esse teorema e a gente está com uma dificuldade enorme de 

encontrar justamente porque não tem muita história (Adriana, flash 10, cena 

1). 

 

Nos flashes destacados, as estudantes já têm um olhar mais crítico em relação ao 

aspecto motivacional e prático da HM, na medida em que compreendem que esta abordagem 

não auxilia na aprendizagem dos conceitos. No flash 10, observamos que Adriana começa a 

se apropriar destas ideias ao usar este conhecimento em outra situação em que ela se utiliza de 

um livro para fazer uma pesquisa sobre o assunto. Essa ação de Adriana é compatível com a 

quarta ação de estudo proposta por Davydov (1999a), em que os alunos utilizam o princípio 

geral do objeto estudado, no caso a HM, para solucionar as várias tarefas, envolvendo o 

objeto em distintas situações particulares. 
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A respeito das críticas levantadas pelas alunas, Newton intervém, argumentando que o 

aspecto histórico nos livros ainda é muito recente, justificando a dificuldade de abordagem 

didática nestes materiais: “[...] mas a história da matemática existe há tanto tempo e no Brasil 

só a partir de 1911 para começar a usar nos livros, por isso que não acha o conteúdo”. 

(Newton, flash 11, cena 1). 

Ao findar esta Cena, observamos que os estudantes, a partir das ações que levam a 

apropriação do movimento histórico do ensino da HM, começaram um movimento de 

ressignificação da HM no ensino, na medida em que percebem o processo de constituição 

científica da matemática, que acontece numa perspectiva utilitarista e evolui para uma mais 

abstrata. Desse modo, eles compreendem que a HM nem sempre foi abordada com fins 

didáticos e conseguem perceber o posicionamento crítico dos autores estudados, em relação 

aos aspectos motivacionais e práticos da HM nos livros. 

Nessa Cena, também é enfatizada a mediação dos professores durante as discussões do 

grupo, intervindo com a intencionalidade de auxiliar os estudantes a pensarem em aspectos 

relacionados com a perspectiva teórica adotada na pesquisa, ou seja, de eles perceberem a 

relação da matemática com outras áreas do conhecimento. Isso está relacionada com a 

proposta externalista de abordagem da HM, em que se verifica a questão da não linearidade 

dos fatos, o que está ligado ao pensamento lógico para compreender a história. 

 

Quadro 7 – Cena 2 (parte I), Episódio 2, Unidade 1 

Primeira Unidade de Análise 

A organização do ensino e o processo de significação dos estudantes em relação à HM 

Episódio 2- O processo de apropriação dos nexos conceituais da HM no ensino 

Cena 2 (parte I): Indícios reveladores dos processos de significação da HM e seu papel didático 

Localização e cenário de efetivação da cena 1 - Esta cena refere-se ao décimo quarto encontro do 

experimento formativo, em que foi realizada a dinâmica “Júri Simulado”. A dinâmica tinha por 

objetivo desenvolver a criticidade dos estudantes, mediante os fatos matemáticos abordados pela 

história da matemática; discutir os fatores favoráveis e contrários ao uso da história da matemática no 

ensino e discutir a respeito do papel didático da HM. Esta parte da cena mostra alguns indícios de 

apropriação pelos estudantes dos nexos internos da história da matemática no ensino. 

Transcrições da Cena 2: 

AULA 14: Júri Simulado 

GRUPO QUE ARGUMENTA CONTRA A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO ENSINO 

1. Lana: A gente vai falar sobre o significado de você levar a história da matemática pro ensino, eu 

sou contra isso porque o passado da Matemática ela não tem nenhum significado, nenhuma é como é 

que eu posso falar, ela não é significante pro pra matemática atual, segundo que além dessa questão 

tem também a dificuldade do professor achar conteúdo para aplicar a história da matemática em sala 

de aula, a dificuldade é muito grande até porque eles vão procurar livros, a maioria dos livros estão em 
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inglês, então assim tem uma certa dificuldade aí para encontrar a origem dos conceitos para poder 

aplicar na sala de aula.  

Welinton: E poucos textos existem que têm a comprovação do conceito, mas poucos textos 

conseguem comprovar como foi o desenvolvimento a origem de tudo certinho, não tem uma 

quantidade de texto que a gente consegue se fundamentar entendeu? 

Ana Paula: Que mais?  

2. Welinton: E o tempo que é perdido estudando a história da matemática pode ser utilizado para fazer   

o próprio estudo da matemática em si, ao invés de contar história. 

Ana Paula: Mais alguma coisa? 

... 

3. Lana: Reforçando isso que o Rodrigo e o que o Valdeir também falou sobre a questão..., os 

professores não tem tempo de aplicar tudo que tem que aplicar na sala de aula, porque existe muita 

dificuldade em alguns alunos e em outros não tanto, mas aí acaba perdendo tempo na história da 

matemática, acaba focando tanto na história da matemática que aquela dificuldade básica que o aluno 

tem na matemática não é reforçada porque não sobra tempo, é onde os alunos vão para o próximo ano 

com muita dificuldade nas continhas básicas, então assim...  

4. Welinton: E a forma de avaliação também, depois se focar muito nessa história da matemática eu 

não posso cobrar depois do próprio cálculo em si avaliação dos meninos, eu vou ter que trabalhar um 

pouco mais de história, uma aula de matemática cobrar história numa prova, atividade avaliativa no 

caso né, prova de matemática tem que ter conteúdo de matemática. Apesar que história da matemática 

é um conteúdo eu acho que o conteúdo é mais prático.  

Ana: Então vamos para a defesa. 

 

GRUPO DE DEFESA DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO ENSINO 

 

5. Karmem: É que eles falaram na questão de que a história atrapalharia pela questão do tempo né, e 

aí acabaria que o aluno focaria muito na história e aí o aluno ficaria com dificuldade de compreensão 

do conteúdo, mas a ideia não é você contar a história em si, mas utilizar a história e os conceitos da 

história para aplicar no ensino aí, se isso for trabalhado da maneira adequada vai acontecer justamente 

ao contrário, tanto que  aqui ele fala que a história constitui-se que métodos adequados de ensino da 

matemática, então a ideia não é você contar a história, mas extrair da história alguma metodologias 

através do conceito de como determinado conteúdo foi originado, você tirar uma metodologia para 

você utilizar em sala de aula, então não é necessariamente você chegar lá e contar a história de 

determinado, por exemplo, você vai falar sobre geometria, você vai contar a história lá do Egito 

porque isso realmente não faz sentido, realmente não faria sentido você aplicar uma prova sobre isso, 

mas se você utilizar a história como uma forma de certa forma contextualizar o conteúdo, você pegar a 

história uma metodologia que vai te ajudar a explicar o conteúdo para os alunos, tornando na verdade 

mais fácil a compreensão e não, e não complicando o processo, porque realmente se você for contar 

história não vai funcionar, então a ideia não é essa, tanto é que ele fala aqui também da questão da 

história ser um elemento motivador, muitas pessoas acreditam e a história ela vai estar ali só para você 

contar a curiosidade e o aluno vai achar interessante e querer estudar....  

Ana Paula: E vai resolver o problema... 

6. Karmem: Isso, mas não é assim que funciona ele até fala dos cursos de história por exemplo, que se 

fosse assim um curso de história ele seria um motivador por si só, porque você tá ali contando história 

o aluno vai achar aquilo interessante e vai querer estudar, mas os relatos que vem dos próprios alunos 

ou dos professores dos cursos desse tipo é o contrário, que o que se vê não é essa motivação, que 

muitas vezes os próprios alunos eles não têm tanto interesse mesmo sendo um curso de história, então 

a história ela não é uma motivadora por si só, porque a gente tem que levar em consideração então a 
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história é o que fala ele fala aqui é o que diz na psicologia que o ser humano ele percebe, ele consegue 

absorver informações pela forma, pela percepção que ele tem dele mesmo e do mundo, então trazer a 

história para o contexto da matemática seria uma forma de você apresentar essa percepção para os 

alunos, a percepção que tinha quando esse contexto, conteúdo, foi apresentado, claro que às vezes o 

motivo que o conteúdo surgiu ele não vai ser o mesmo que agora, mas extrair dali  a percepção, o 

conceito em si, como que ele foi construído e fundamentado para poder aplicar no contexto atual.  

7. Nice: Há um número expressivo de matemáticos que recorre a  psicologia para defender o uso da 

história como uma fonte de motivação para o ensino da matemática, então se é usado da maneira 

correta então ele vai ter uma fonte de motivação sim e ele destaca aqui que o conhecimento histórico 

desse processo ele vai despertar o interesse do aluno pelo conteúdo que está sendo ensinado, então 

aqui ela tem afirmado realmente que a história ela é uma fonte motivação quando ela é usada com o 

método e de maneira adequada, não é só chegar jogar a história ela ficar solto ali, então ele precisa ter 

essa interligação da história com o conteúdo.  

... 

Ana Paula: Então não tem mais nenhum argumento? 

8. Karmem: É e tem aquela questão que fala que a história é uma fonte para seleção de problemas 

práticos curiosos informativos e recreativos a serem incorporados nas aulas de matemática, então a 

questão que o Rodrigo falou que não vai trazer o exemplo pronto de uma aplicação de conteúdo, mas 

como professor ele já tem o conhecimento ou deveria ter o conhecimento matemático adequado, assim 

mecânico mesmo, para ensinar aquele conteúdo então ele já vai utilizar o conhecimento que ele tem 

para relacionar com a história do conceito e ele mesmo encontrar esses problemas, esses exemplos 

como uma forma de contextualizar o conteúdo até porque também como a gente fala, pode ser uma 

curiosidade a mais, um diferencial a mais para aula. 

... 

Rodrigo: A contemporaneidade, o desenvolvimento em questão isso? 

9. Newton: É, com a relação social da história da matemática, se hoje primeiro partir do princípio que 

nós temos dificuldades dos alunos gostarem de matemática e antigamente o método formal foi usado, 

para além de ver a matemática no futuro, progredir, a matemática consequentemente  também foi 

usada como um meio de controle  das pessoas, as pessoas não ficavam a par da matemática, a 

matemática era para poucos e era utilizada para o controle de várias formas e no meio social, tipo se a 

matemática é feita pelo homem e ela tem interação social cultural, como que ela seria, como que ela 

não seria importante, não seria relevante? 

Rodrigo: Não é que não seria importante, mas se você já tem uma parte pronta do exercício, você já 

tem um avanço da matemática e você pode ir além, é esse tempo que você tá trabalhando essa parte 

que você como diz não é que vem pronto, mas já tem como se diz, é um modelo todo... 

Ana Paula: Formalizado.... 

10. Rodrigo: .... então tipo assim é o mesmo meu pensar se você pegar e ficar lá, ah então aqui tá em 

logaritmo vou olhar história, aí você não encontra tão detalhadamente, você não encontra a parte dos 

erros dele lá, entendeu? Então se você pegar aquilo ali dali para frente e começar a modelar aquilo 

para uma maneira melhor, tentar mudar os erros históricos vamos dizer assim onde não tiveram a 

descrição da maioria das vezes, dos erros, e ali começar a ajustar ela pra ter um ponto perfeito eu acho 

que faz mais jus a sociedade, não é que aquela parte histórica seja inútil, mas ela não tem um 

significado assim tão formal em sala de aula, porque se você pegar em si os alunos em sala de aula, 

como vou dizer, os interesses hoje, a realidade nossa mesmo e eles não têm tanto interesse e se você 

pegar a parte história, história mesmo, já é uma coisa que eles não gostam, então se você juntar a 

história e a matemática e não colocar aplicação na prática, no dia-a-dia do hoje em dia para eles, não 

vai servir nada entendeu? Então você vai ter que fazer uma ligação, entendeu?  

11. Newton: Ligação social. 

Rodrigo: Pois é, por isso que eu falo que entra em uma contradição, porque como é que a gente vai 

defender uma parte da história o professor realmente ele tem que saber, mas para o aluno, igual por 
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exemplo você chegar e contar a história todinha tal, lógico você tem que fazer uma ligação o professor 

tem a ligação, mas não faz sentido 

... 

Newton: É complementando assim importância da história, tem a ver com como que é história pode 

contribuir para a gente entender o contexto geral. 

Ana Paula: Quando você vai lendo o texto observa que muitas pessoas defendem o uso da história 

para que os alunos percebam, na matemática, a evolução do conhecimento matemático, não a 

matemática pronta e acabada como a gente vê hoje. Então, quando você vai fazer uso dessa abordagem 

histórica, os alunos conseguem perceber esse desenvolvimento da matemática, que ela não foi criada 

de forma tal, tem as regras, mas se eu uso matemática, a história num contexto mais implícito para o 

professor, para ele pensar na metodologia, como  os alunos vão perceber a evolução da matemática? 

Se a gente não usa a história mostrando historicamente como foi a evolução daquele conhecimento? 

12. Karmem: Mesmo se fosse apresentando a história, contando os conceitos, pelo menos eu acredito 

que não adiantaria para o aluno entender a evolução, porque a história ela não é linear, então não tem 

como assim você fazer uma ordem, tipo assim cronologicamente, do desenvolvimento do ensino. 

Ana Paula: Aí ele não vai continuar vendo-a como pronta e acabada? 

13. Gabi: Eu creio que não, porquê o conceito a gente pega um conteúdo, já que nós somos 

formadores de opiniões, a gente pega um conteúdo, interpreta aquele conteúdo e passa para o aluno, a 

gente não tem que passar linearmente como ela foi construída, mas sim dar um sentido àquele 

conteúdo, eu entendi dessa forma, que a gente tem que dar um sentido.  

Ana Paula: Sim, vai dar sentido, a proposta é essa, mas aí em cima de uma das defesas que fala que o 

uso da história é para que o aluno perceba essa evolução, isso é importante? Que ele perceba que na 

prática a matemática não é pronta e acabada? É importante para o aluno? Tá, mas aí é se eu uso ela 

dessa forma implicitamente, vai ser possível fazer isso? 

14. Karmem: Sim, geralmente o que acontece é uma formalização muito precoce dos conteúdos e aí 

quando você apresenta conteúdo utilizando essa metodologia diferenciada você iria construir com o 

aluno o conceito, não necessariamente como foi construído lá, utilizando claro o contexto atual, mas 

construir a ideia com o aluno, então ele não vai ver aquilo como algo pronto acabado porque ele vai 

passar por um processo que vai dar  significado conteúdo, mas que também vai fazer o que ele veja 

que aquilo  tem toda uma lógica que vai para construir conteúdo, não é simplesmente uma forma que 

você usa e pronto aquela forma lá ela, teve um conceito por trás dela e fez com que ela fosse aquela 

forma. 

15. Newton: Tem uma outra coisa também, que não é utilizada a história da matemática de forma 

implícita, depende muito do contexto, da ocasião, tipo fazer o uso da história de às vezes a história 

dependendo do caso e outros casos quando não for muito relevante ou abstrato, fazer o uso dela de 

forma implícita pro aluno entender o sentido daquilo, o porquê daquilo, mas sem ter toda aquela 

história, como por exemplo o caso do rio lá, das frações.  

Ana Paula: Muito bem, é isso, assim entendeu... 

... 

Ana Paula: Vamos lá, vai Newton fala agora o que você ia dizer! 

16. Newton: Eu acho que a história da matemática ela é importante para entender o contexto em que 

ela se desenvolveu e a contribuição que a história traz é integrar os conteúdos, porque quando você 

deu o exemplo acho que foi a Lu,  se você tiver um histórico desse momento você consegue conceber 

a guerra fria, você consegue conceber tipo porque que a União Soviética caiu, porque o capitalismo 

ganhou, então tipo assim uma coisa integra a outra, eu acho que a história da matemática, depois que 

ela tiver mais adulto, é uma criança ainda, talvez não vai ter essa capacidade do aluno conseguir 

integrar melhor o conhecimento da matemática nesse sentido, mas eu acho, pelo que eu vi também eu 

até perguntei que é com relação às fontes, porque historicamente a gente não vê o matemático que 

falou do seu contexto, ele só falou do que ele provou e como ele chegou, não tipo como que ele 
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desenvolveu, aqui eu acho que isso para mim é um dos maiores empecilhos na história de matemática.  

... 

Adriana: Tá considerações, é em relação ao contra, com exceção do material que realmente o material 

é complicado, os argumentos só são válidos se a gente levar em consideração que a matemática vai vir 

sozinha, avulsa, ali no meio da matemática, então não são argumentos que vão ser válidos se a gente 

levar em consideração todo o contexto que a gente tá falando, justamente o professor, a pesquisa e 

para integrar isso com os  conteúdos, eu li um exemplo não sei se tem muita a ver mas  ele vem do 

texto da aula passada, que fala que não interessa que foi Gauss que desenvolveu com 10 anos de idade 

a P.A, o princípio lá da P.A e P.G o que interessa é que ele uma criança com 10 anos observou... 

Ana Paula: O que que ele observou... 

17. Adriana: O que ele observou, foi aquilo que ele observou é isso que é importante não é a história 

em si, podia ser qualquer pessoa, não precisa nem mencionar quem foi que fez, o interessante é o quê 

que aquela pessoa teve, aquela percepção que ela teve. 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

Após as discussões sobre o aspecto histórico da HM no ensino, foram realizados 

estudos a respeito das questões sociais, econômicas e culturais que envolvem o 

desenvolvimento da matemática. Com esse propósito, analisamos o texto “A intencionalidade 

no fazer matemática: um paralelo entre os “discursos” da história e a sociologia da 

matemática” (SILVA; MENDES, 2013) e começamos a assistir vídeos sobre o contexto das 

civilizações antigas (Grécia, Egito, Mesopotâmia, China e Índia). Em uma aula expositiva, 

foram tratadas as fases do desenvolvimento histórico da matemática; os tipos de livro de 

história da matemática; a história da matemática nos PCN; o processo histórico e lógico do 

conhecimento matemático.  

A partir daí, começamos a focar as ações de ensino para a abordagem didática da 

história da matemática, em que foi estudado o texto “O Valor Didático da História da 

Matemática” (BROLEZZI, 2014, Cap. III), com o objetivo de que os estudantes refletissem 

acerca da importância da história da matemática no ensino e na formação do professor de 

matemática; compreendessem o pensamento lógico como uma especificidade da matemática e 

seu enfoque a partir da HM; apreendessem como a formalização dos conceitos e as 

demonstrações vão se constituindo e que sentido elas vão tomando ao longo dos tempos; que 

entendessem a matemática como um corpo unificado (visão de totalidade), a fim de que 

percebessem que ela não é um conjunto de regras para resolver problemas práticos. Para esse 

fim, dividimos os alunos em grupos de estudo em que fizeram a montagem de painéis e 

depois apresentaram para a turma. 

Para dar continuidade ao estudo do papel didático da HM, foi feito o estudo dos textos 

“Usos Didáticos Para a História da Matemática” (VIANNA, 1998) e “As potencialidades 

pedagógicas da história da matemática em questão: argumentos reforçadores e 
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questionadores” (MIGUEL, 2004). A ação para exposição do conteúdo destes textos foi a 

realização de um “Júri Simulado”, o qual é apresentado na Cena 2. Vale observar que antes de 

cada ação de estudo desenvolvida em sala de aula, os estudantes liam os materiais em casa. 

Na sala, desenvolvíamos a ação, ao final, fazia-se uma síntese coletiva do que foi estudado e, 

novamente em casa, o estudante realizava uma ação de estudo individual sobre o que foi 

trabalhado coletivamente em sala. Essa dinâmica tinha por objetivo apreender como estava 

acontecendo o movimento iter – intrapessoal, que consiste no processo de internalização
50

 de 

acordo com Vigotski. Segundo o autor, o movimento externo ocorre nas interações dos 

sujeitos com o mundo, em que os objetos histórica e culturalmente são produzidos e se 

acumularam em conhecimentos coletivos. Estes são apropriados pelo homem, por um 

processo de mediação com outros sujeitos, se constituindo em uma atividade interna de 

consciência individual. Leontiev (1983) assim explica esta relação no contexto da atividade, 

em que a atividade interna “se origina a partir da atividade prática externa, não se separa dela, 

mas conserva uma relação fundamental e bilateral com a mesma” (LEONTIEV, 1983, p. 83). 

Nesta dinâmica do “Júri Simulado”, a turma foi dividida em três grupos, um grupo 

fazia a defesa da abordagem da HM no ensino, o outro apresentava os contra-argumentos e os 

demais constituíam o júri. A dinâmica começava com a fala do grupo que apresentava os 

contra-argumentos. Os alunos destacavam as dificuldades para a abordagem da HM no 

ensino. Lana, no flash 1, destacou a dificuldade que os professores têm em relação aos livros: 

“[...]a maioria dos livros estão em inglês, então assim tem uma certa dificuldade aí para 

encontrar a origem dos conceitos para poder aplicar na sala de aula (Lana, flash 1, cena 2). 

Welinton, no flash 2, destaca a questão do tempo que é gasto nas aulas para fazer uma 

abordagem histórica: “E o tempo que é perdido, estudando a história da matemática pode ser 

utilizado para fazer o próprio estudo da matemática em si [...]” (Welinton, flash 2, cena 2). 

Lana continua, destacando a questão do tempo dos professores para trabalhar, levando 

em consideração a dificuldade dos alunos, os conteúdos da disciplina e mais a história: “[...] 

os professores não têm tempo de aplicar tudo que tem que aplicar na sala de aula, porque 

existe muita dificuldade em alguns alunos e em outros não tanto, mas aí acaba perdendo 

tempo na história da matemática [...] (Lana, flash 3, cena 2). 

Nessa discussão, é importante considerar o movimento histórico em que a HM começa 

a ser vista sob o ponto de vista pedagógico. Essa pretensão se apresenta no limiar da era da 

Matemática Moderna, em que prevalecia a ideia de uma matemática pronta e acabada, pois se 

                                                      
50

 De acordo com Vigotski, internalização é a reconstrução interna de uma operação externa (BRAGA, 2010). 
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valorizava muito as estruturas fixas da matemática e uma perspectiva histórica pautada na 

lógica da descoberta, valorizando uma concepção formalista ante o conhecimento. De acordo 

com Lakatos (1978, p. 15), “Os dogmas do positivismo lógico têm sido prejudiciais para a 

história e filosofia da matemática” uma vez que “[...] na filosofia formalista da matemática, 

não há lugar adequado para metodologia como lógica do descobrimento”. Segundo Vianna 

(1998), a prescrição do uso da HM para fins didáticos vem de concepções de cunho positivista 

lógico e da vertente que defendia o “Princípio Genético”, em que a criança percorreria, em 

seu aprendizado, as etapas que os conceitos historicamente percorreram em seu 

desenvolvimento. 

Dessa forma, as objeções apresentadas pelos estudantes em relação ao uso da HM no 

ensino seriam recorrentes, se considerarmos este contexto no qual se começa a vislumbrar a 

HM para fins didáticos, em que prevalece uma perspectiva historiográfica tradicional. Para 

Saito e Dias (2013, p. 98), essa perspectiva parece não dar conta do movimento de considerar 

o contexto histórico para analisar o objeto, visto que o “objeto da matemática é definido 

segundo parâmetros modernos e que, ao inseri-lo no contexto histórico, ele apenas é retirado 

do presente e alocado no passado”.  

De acordo com a vertente lógico-histórica, entendemos que esses argumentos servem 

exatamente para justificarmos a necessidade de outra abordagem didática da HM, que “propõe 

analisar o passado no passado, e lá encontrar um objeto matemático, destacando-o da trama da 

qual ele faz parte, (trama essa que é dada pela sua episteme)” (SAITO ; DIAS, 2013, p. 98). 

Assim, a proposta não é utilizar um único livro, mas que o professor compreenda o 

movimento histórico do conceito e as diferentes concepções de matemática em épocas 

distintas, a fim de evitar definir a matemática com base em suas concepções modernas, e 

compreender a dinâmica do desenvolvimento do conhecimento matemático, a fim de 

aproximar essa dinâmica do ensino (SAITO; DIAS, 2013). 

Em relação à perda de tempo, é uma veracidade se formos transpor para as aulas o 

processo histórico na íntegra; isso seria enfadonho e não teria sentido nenhum para o aluno. 

Ao passo que, se nossa atividade de ensino estiver permeada pelo movimento histórico em 

uma organização lógica dos conceitos, isso, sim, terá sentido para o aluno, pois ele irá 

perceber o movimento de constituição social do conceito, no seu processo de significação. E, 

conforme vislumbra Miguel (1997, p. 97), “o que se perde em tempo e energia, ganha-se em 

significado, sentido e criatividade”. Conforme os flashs do grupo que é a favor do uso da 

história no ensino, podemos observar que os estudantes já começam a compreender essa 

perspectiva de abordagem da HM:  



172 

 

 

[...] então a ideia não é você contar a história, mas extrair da história alguma 

metodologias através do conceito de como determinado conteúdo foi 

originado... por exemplo, você vai falar sobre geometria, você vai contar a 

história lá do Egito porque isso realmente não faz sentido, realmente não 

faria sentido você aplicar uma prova sobre isso, mas se você utilizar a 

história como uma forma de certa forma contextualizar o conteúdo, você 

pegar a história uma metodologia que vai te ajudar a explicar o conteúdo 

para os alunos, tornando na verdade mais fácil a compreensão e não 

complicando o processo, porque realmente se você for contar história não 

vai funcionar [...] (Karmem, flash 5, cena 2). 

[...] se fosse assim um curso de história ele seria um motivador por si só, 

porque você tá ali contando história o aluno vai achar aquilo interessante e 

vai querer estudar, [...] então a história ela não é uma motivadora por si só 

[...] claro que às vezes o motivo que o conteúdo surgiu ele não vai ser o 

mesmo que agora, mas extrair dali  a percepção, do conceito em si, como 

que ele foi construído e fundamentado para poder aplicar no contexto atual 

(Karmem, flash 6, cena 2). 

[...] então aqui ela tem afirmado realmente que a história ela é uma fonte de 

motivação quando ela é usada com o método, e de maneira adequada, não é 

só chegar jogar a história ela ficar solto ali, então ele precisa ter essa 

interligação da história com o conteúdo (Nice, flash 7, cena 2).  

[...] começar a modelar aquilo para uma maneira melhor, tentar mudar os 

erros históricos vamos dizer assim onde não tiveram a descrição da maioria 

das vezes, dos erros, e ali começar a ajustar ela pra ter um ponto perfeito eu 

acho que faz mais jus a sociedade, não é que aquela parte histórica seja 

inútil, mas ela não tem um significado assim tão formal em sala de aula. [...] 

se você pegar a parte história, história mesmo, já é uma coisa que eles não 

gostam, então se você juntar a história e a matemática e não colocar 

aplicação na prática, no dia-a-dia do hoje em dia para eles, não vai servir de 

nada entendeu? Então você vai ter que fazer uma ligação, entendeu? 

(Rodrigo, flash 10, cena 2). 

 Ligação social (Newton, flash11, cena 2). 

 

 Nesses flashes, os estudantes questionam a respeito do aspecto motivador da história, 

contestando esta ideia com a defesa de uma proposta que aborde a história com foco no 

conteúdo, de forma a que venha fazer sentido para o aluno. No flash 5, quando Karmem 

rebate as ideias do grupo, ela defende que não se trata de contar a história do conteúdo, mas 

de utilizar a história para contextualizar o conteúdo a fim de torná-lo mais compreensível. 

Mais adiante, no flash 6, dando continuidade à ideia de que não se trata de contar a história 

para ensinar, ela contrapõe defendendo que a história em si não é motivadora. Nice, no flash 

7, também ressalta a questão da motivação e compreende que ela não vem da história em si, 

mas de usar a HM de maneira adequada, estabelecendo relação com o conteúdo estudado. 

Quando ela diz “de maneira adequada”, ela deixa clara sua compreensão de que não basta 

usar a HM como uma panaceia, mas que deve levar em consideração o conteúdo a ser 

ensinado. 
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 Nessa perspectiva, Puentes e Longarezzi (2017) sinalizam que o professor deve 

identificar as necessidades preliminares dos estudantes a fim de criar neles necessidades 

comuns ao coletivo, de modo que os motivos sejam desenvolvidos. Conforme esta 

prerrogativa, o aspecto motivador da história foi muito discutido durante os encontros, pois os 

alunos iniciam a disciplina com uma compreensão de que a função da HM é motivar o aluno 

para os conteúdos a serem trabalhados na sala de aula, como foi observado no episódio 1. 

Diante das ações desenvolvidas no experimento, que levavam os estudantes a refletirem 

acerca desta concepção historiográfica tradicional, eles começaram a questionar esta vertente, 

defendendo que não basta contar a história. É preciso que a abordagem histórica tenha como 

foco a compreensão do conteúdo de forma contextualizada, a fim de que o professor veja na 

história a necessidade social, da qual esses conteúdos emergiram. A esse respeito, Miguel 

(1997) pondera que para ser pedagogicamente útil, a abordagem histórica deve enfatizar, não 

apenas os resultados matemáticos, mas a reconstituição dos contextos epistemológico, 

psicológico, sócio-político e cultural nos quais esses resultados se produziram. 

No flash 6, Karmem destaca a questão da necessidade em que surge o conceito, 

enfatizando a importância de fazer uma transposição destas necessidades para o contexto atual 

dos alunos. No diálogo de Rodrigo (flash 10) e Newton (flash 11), observa-se que eles têm a 

mesma percepção em relação à transposição do conceito para a realidade do aluno.  

Considerar as práticas socioculturais dos alunos na atividade de ensino é substancial, 

pois estas são determinantes na apropriação do conhecimento e na construção da identidade 

pessoal do estudante. De acordo com Hedegaard e Chaiklin (2005), o desenvolvimento do 

pensamento do aluno, no processo de apropriação dos conteúdos científicos, precisa estar 

articulado com as formas de conhecimento cotidiano das quais ele participa. A esta relação os 

autores chamam de “duplo movimento”: 

 

O principal ponto do duplo movimento no ensino é criar tarefas de 

aprendizagem que podem integrar o conhecimento local com relações 

conceituais nucleares de uma matéria, de modo que o aluno possa adquirir o 

conhecimento teórico a ser utilizado em suas práticas locais 

(HEDEGAARD; CHAIKLIN, 2005, p. 69). 

 

Em relação à contextualização, Karmem complementa, no flash 8, com a questão do 

conhecimento prévio que o professor precisa ter para estudar a HM e utilizá-la 

apropriadamente no ensino.  

 

[...] como professor ele já tem o conhecimento ou deveria ter o 

conhecimento matemático adequado, assim mecânico mesmo, para ensinar 
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aquele conteúdo então ele já vai utilizar o conhecimento que ele tem para 

relacionar com a história do conceito e ele mesmo encontrar esses 

problemas, esses exemplos como uma forma de contextualizar [...] 

(Karmem, flash 8, cena 2). 

  

Nessa fala, está implícita a concepção de Kopnin (1978) quando ele defende que, para 

compreender a essência do objeto no processo histórico, é preciso que este processo seja feito 

a partir do estudo da forma mais madura do objeto, pois o lógico orienta o histórico. Assim 

sendo, o olhar do professor, nesse processo, acontece a partir de seus conhecimentos que irão 

conduzi-lo no estudo da história de um determinado objeto, ao perceber as idas e vindas que 

permearam seu processo de constituição, permitindo-lhe fazer as depurações necessárias a 

partir de seu pensamento lógico. 

De acordo com Libâneo (2014, p.10), a formação de ações mentais ou modificações de 

uma ação mental, requer, “por parte do aluno, uma atividade reflexiva e, por parte dos 

professores, a mediação didática, precisamente a intervenção intencional na formação dos 

processos mentais dos alunos”. Com esse propósito, após algumas discussões, a professora 

lança mão de algumas perguntas problematizadoras, a fim de que os alunos reflitam a respeito 

do enfoque da abordagem histórica para o professor e para o aluno, tendo em vista que a 

utilização da HM para o professor é de buscar na história uma organização lógica para sua 

atividade de ensino (usar a história implicitamente) e, quanto ao aluno, ele pode, em sua 

atividade de estudo, nem perceber a HM nas tarefas explicitamente: “[...] mas se eu uso 

matemática, a história num contexto mais implícito para o professor, para ele pensar na 

metodologia, como os alunos vão perceber a evolução da matemática? Se a gente não usa a 

história, mostrando historicamente como foi a evolução daquele conhecimento?” (Ana Paula).  

Diante desse questionamento, os estudantes rebatem com argumentos condizentes com 

a perspectiva lógico-histórica, defendida no contexto da disciplina HM:  

 

[...] por que a história ela não é linear, então não tem como assim você fazer 

uma ordem, tipo assim cronologicamente, do desenvolvimento do ensino 

(Karmem, flash 12, cena 2). 

[...] a gente pega um conteúdo, interpreta aquele conteúdo e passa para o 

aluno, a gente não tem que passar linearmente como ela foi construída, mas 

sim dar um sentido aquele conteúdo, eu entendi dessa forma que a gente tem 

que dar um sentido (Gabi, flash 13, cena 2). 

[...] você iria construir, com o aluno, o conceito não necessariamente como 

foi construído lá, utilizando claro o contexto atual, mas construir a ideia com 

o aluno, então ele não vai ver aquilo como algo pronto acabado porque ele 

vai passar por um processo que vai dar  significado ao conteúdo, mas que 
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também vai fazer com que ele veja que aquilo  tem toda uma lógica que vai 

para construir conteúdo (Karmem, flash 14, cena 2). 

 

 Karmem, no flash 12, começa argumentando a respeito da não linearidade dos fatos 

quando estudamos o processo histórico. Esta é uma evidência de que ela começa a perceber 

que a matemática, do modo como nos é apresentada, não é a mesma do processo histórico. 

Em relação a esta compreensão, da organização lógica do conhecimento, Brolezzi (2014) 

argumenta que uma ciência, em sua construção inicial, admite certa lógica, uma lógica 

natural, que é diferente da sua lógica sistematizada e que a visão da Matemática em 

construção que obtemos pelo estudo da HM é uma grande fonte para apreensão da 

organização lógica mais apropriada ao ensino da Matemática. Esta ideia pode ser ampliada 

com Nobre (1996), que afirma que, ao se pensar no processo de ensino, o professor deve estar 

ciente de que a forma mais elaborada, na qual o conteúdo se encontra, passou por inúmeras 

modificações ao longo da história. 

Prosseguindo a discussão proposta na cena, Gabi complementa, no flash 13, a 

necessidade de o professor “interpretar” o conteúdo para trabalhar com o aluno. Esta fala 

evidencia uma tomada de consciência de Gabi em relação à necessidade do pensamento 

lógico para interpretar o histórico para que o aluno veja sentido no conteúdo estudado. Essa 

tomada de consciência em relação ao aspecto lógico, também é percebida na fala de Karmem, 

no flash 14, e de Rodrigo, no flash 10, quando ele diz: “[...] começar a modelar aquilo para 

uma maneira melhor, tentar mudar os erros históricos vamos dizer assim, onde não tiveram a 

descrição na maioria das vezes, dos erros [...].  

Esses flashs retratam uma concepção coerente com as ideias de Zuñiga, destacadas no 

livro de Miguel e Miorim (2004), que argumenta a favor de uma proposta pedagógica da HM 

baseada em uma ordem histórica adaptada ao presente, o que não quer dizer que se deva 

reproduzir mecanicamente a ordem cronológica de constituição dos conceitos matemáticos na 

história, mas é preciso buscar um equilíbrio dialético entre a lógica interna da matemática e a 

história de sua evolução conceitual. Essa ideia pode ser complementada com uma 

compreensão espiral do processo de pensamento, pois, de acordo com Kopinim (1978), o 

pensamento se desenvolve da teoria (ou lógica) à história e desta novamente à teoria (lógica), 

mediante as abstrações que se apresentam durante o seu desenvolvimento. É um processo 

contínuo e dinâmico que nunca tem fim. Ora o formal do pensamento se transforma em 

histórico, ora o histórico se transforma no formal do pensamento. 

Outra abordagem é percebida por Newton (flash 16), que sinaliza a possibilidade de 

uma relação interdisciplinar e a visão de totalidade, proporcionada pelo o estudo da HM: “Eu 



176 

 

acho que a história da matemática ela é importante para entender o contexto em que ela se 

desenvolveu e a contribuição que a história traz é integrar os conteúdos” (Newton, flash 16, 

cena 2). 

A esse respeito, Brolezzi (2014) assevera que, no currículo elementar de matemática, 

os assuntos são vistos de forma isolada, de forma que, por si mesmos, eles não são capazes de 

transmitir uma ideia clara do todo, o que leva os alunos a ter dificuldades em resolver 

problemas e a ter a visão de que a matemática é um conjunto de regras para resolver 

problemas práticos. Assim, ele defende que o estudo da HM permite mostrar a matemática a 

partir de certa distância, propiciando uma visão do todo, aquela que enxerga a matemática 

como um corpo de conhecimentos que são interconectados, o que fornece a cada tópico do 

currículo uma razão de ser, uma utilidade que transcende sua possível aplicação prática. Saito 

e Dias (2013) também destacam essa visão abrangente, proporcionada pelo estudo da HM. 

Segundo esses autores, no processo de transmissão do conhecimento matemático de geração a 

geração, a concepção do que vem a ser matemática transformou-se e foi só a partir do século 

XVIII que a matemática começou a adquirir contornos mais definidos. 

Essa questão foi debatida no encontro 28, na apresentação do seminário do grupo que 

pesquisou a respeito da álgebra, no momento em que a professora lançou um questionamento 

para o grupo: “[...] Como você percebe, na história da matemática, .a relação entre o contexto, 

as necessidades práticas e as necessidades internas da matemática?” (Ana Paula, encontro 28). 

A resposta de Edu, após seu estudo do movimento histórico da álgebra, demonstra sua visão 

em relação às necessidades em que os conceitos matemáticos vão se estruturando e a 

interconexão entre eles: 

 

 A necessidade prática fez com que surgisse um pensamento, por exemplo, a 

necessidade prática de contar, houve a necessidade prática de se contar as 

ovelhas, então, se desenvolveu um pensamento sobre como desenvolver isso, 

então foi a utilidade que desenvolveu um pensamento, então esse 

pensamento originou até chegar na necessidade teórica, o estudioso ou 

teórico ele quis desenvolver um pensamento que formalizasse ou que 

validasse aquilo que se propõe estudar. Primeiro surge a necessidade, se 

trabalha sobre como lidar com ela, e depois possivelmente vem a 

necessidade teórica que é querer formalizar, entender o conhecimento 

daquilo, seria isso? (Edu, encontro 28). 

 

No trabalho escrito, na conclusão que o grupo fez a respeito da pesquisa desenvolvida, 

eles também destacam essa visão de totalidade, que foi propiciada pelo estudo histórico do 

conteúdo: 
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Um ponto de extrema importância extraído dos seminários é como um 

conhecimento leva à construção de outro. Isto fica muito claro no avanço que 

a matemática na modernidade teve justificado principalmente pela 

padronização da álgebra que possibilitou a horizontalidade do conhecimento, 

até então adquirido por povos passados. (Trabalho escrito, conclusão do 

grupo). 

 

Essa visão da matemática como um todo interconectado só foi percebida pelos 

estudantes mediante o estudo histórico dos conceitos em que eles compreendiam que esse 

desenvolvimento não seguia uma estrutura lógica compartimentada. Na apresentação dos 

seminários, em que todos os grupos socializaram as pesquisas, eles puderam ver essa 

conexão, confirmando os dizeres de Souza (2019), em se tratando da sala de aula, a totalidade 

do conhecimento científico pode ser entendida enquanto movimento transdisciplinar, que vai 

do geral para o particular e vice-versa. Há a necessidade de se compreender o aspecto singular 

e particular das áreas do conhecimento. 

No que tange aos desdobramentos dessa cena e as ações desenvolvidas no 

experimento, percebemos que os estudantes, ao rebaterem as proposições do grupo que 

contra-argumenta sobre o uso didático da HM, já começam a se apropriar dos nexos 

conceituais da HM no ensino. Isso é evidenciado nos flashes em que eles compreendem que a 

proposta não é simplesmente contar a história do conteúdo, mas entender como foi o 

desenvolvimento desse conteúdo e pensar uma proposta para ensinar matemática. Nessa cena, 

fica evidenciado também quando eles destacam a questão da não linearidade dos 

acontecimentos históricos e a importância de uma organização lógica para pensar as 

atividades de ensino. Essa compreensão é coerente com a proposta lógico-histórica, uma vez 

que esta objetiva buscar na história a constituição do conceito e, assim, elaborar sequências 

lógicas de ensino, de forma que essas sequências reflitam a história não em seu aspecto 

sequencial, mas quanto à lógica intrínseca a essa historicidade (JARDINETTI, 1994). 

Complementando esse posicionamento, os estudantes questionam o aspecto motivador da 

HM, contrapondo a uma abordagem que permite buscar na história as necessidades, das quais 

os conceitos foram originados e transpô-las para o ensino de forma contextualizada com a 

realidade dos alunos. Eles compreendem, também, como acontece essa percepção do 

movimento histórico pelo professor para compreender a organização lógica dos conteúdos. 
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Quadro 8 – Cena 2 (parte 2), Episódio 2, Unidade 1 

Primeira Unidade de Análise 

A organização do ensino e o processo de significação dos estudantes em relação à HM 

Episódio 2- O processo de apropriação dos nexos conceituais da HM no ensino 

Cena 2 (parte 2): Indícios reveladores dos processos de significação da HM e seu papel didático 

Localização e cenário de efetivação da Cena 2 - Esta cena refere-se ao décimo quarto encontro do 

experimento formativo, em que foi realizada a dinâmica “Júri Simulado”. Esta dinâmica tinha por 

objetivo desenvolver a criticidade mediante os fatos matemáticos abordados pela história da 

matemática; discutir os fatores favoráveis e contrários ao uso da história da matemática no ensino e 

discutir a respeito do papel didático da HM. Esta parte da cena refere-se a discussão a respeito do 

enfoque que a história da matemática deve ter para o professor e para o estudante. 

Transcrições da cena 2: 

Ana Paula: Cuidado com isso aí que você colocou Gabriela. Gabriela, não é bem assim, não é ver 

uma matemática aplicacionista, cuidado porque parece que tudo que a gente vê é uma matemática 

aplicacionista, tudo tem uma aplicação, a gente discutiu isso na aula anterior. Dentro da história você 

vai perceber que nem tudo tem uma aplicação prática e se a gente pegar esse contexto da enchente 

dos rios que surgiu o conceito de fração e trazer para sala de aula, hoje vai ser um contexto real? 

1 Newton: Mas aí é que está uma questão que a gente sempre discute, que a história da matemática 

tem que ser trazida mais para o professor do que para o aluno, mais para o professor entender isso e 

consegui trazer isso para o contexto do aluno, porque isso não é interessante para o aluno, o rio enchia 

e esvaziava e aí eles tinham que medir, isso é chato para o aluno, para o professor ele entender isso e 

conseguir trazer para o contexto do aluno, pra uma coisa que é da realidade do aluno. 

Ana Paula: Aí ele usa numa outra situação. 

Karmem: É a mesma ideia, a mesma lógica utilizada lá naquele contexto que eles tinham para aplicar 

em uma outra situação, então é essa que era a ideia que eu falei 

2 Adriana: Tem um argumento que ficou faltando da acusação, que é um argumento que fala assim 

que o caminho histórico ele é mais difícil que o caminho lógico para os estudantes, então ele fala aqui 

que o caminho histórico ele levaria a vários erros e isso levaria alguns retrocessos,  porque a 

matemática ela foi construída por erros e acertos acertava andava depois ela retrocedia  e no caso a 

ideia deles de usar esse argumento contra é justamente que o estudante seria levado ao mesmo 

processo, só que os argumentos a favor eles vem dizer que justamente é o contrário, que é a ideia não é 

usar a história como um contexto histórico, como ela foi construída, a ideia dela é usar a lógica 

matemática que a gente tava falando, a lógica histórica e não apresentar do jeitinho que ela foi 

construída mas assim num contexto histórico mas também no lógico ou então como posso explicar 

isso...  

Maique: Não tá fazendo sentido aí... 

Maique: Por que eles estão defendendo a história da matemática ser conceituada pelo professor, eu 

não tô entendendo porque que ela tá sendo conceituada por aluno, entendeu? Isso eu entendi, não quer 

que mostre para o aluno a história? 

Adriana: Mas é outra finalidade, é a forma de usar ela, se o professor apresentar ela para o aluno, só o 

contexto histórico não vai fazer sentido, justamente esse é o argumento contra, mas a ideia é usar ela 

com um contexto histórico, porém lógico para assim fazer sentido, é acho que é isso. 

Ana Paula: Eu queria que o grupo da defesa respondesse a pergunta do Maique, vai fala Maique 

Maique: Não, eu entendi que vocês estão defendendo que o professor saiba a história da matemática, 

eu não estou entendendo porque vocês não estão defendendo por que que o aluno deve saber essa 

matemática. 



179 

 

3 Karmem: Não, mas a ideia é realmente não é que o aluno saiba a história da matemática porque 

igual eu falei, aquilo não vai ser motivação para o aluno, talvez no primeiro momento seja, mas não 

vai apresentar uma motivação, então a ideia não é que o aluno aprenda a história. É igual Paulo falou, 

a gente tem que aprender a história da matemática em si. Não vai fazer sentido a gente tem uma prova 

lá de história da matemática, porque isso eu não vou utilizar, então o aluno ele não tem a visão 

matemática que a gente tem da linguagem matemática, mas talvez ele não vai ver ali na história um 

significado, até porque como a gente disse muitas vezes o raciocínio, assim a motivação, a necessidade 

que determinado conteúdo surgiu não vai ser a mesma motivação que a gente tem hoje para utilizar 

aquele conteúdo, então a ideia é justamente, não é pegar essa história e apresentar a história crua para 

o aluno conhecer a história, a ideia é o professor pegar história, os conhecimentos da linguagem 

matemática que ele tem, os conhecimentos que ele já tem assim até do conteúdo mecânico e consegui 

ali olhar ver essa, esse conteúdo dentro de algum contexto histórico e dentro deste contexto você vai 

extrair a lógica, tipo o significado daquele conteúdo para poder apresentar o significado do conteúdo 

para o aluno, o conceito do conteúdo. 

... 

4 Karmem: Só falar assim da questão ele tá falando, assim se é pro professor ou se é para o  aluno, na 

verdade eu acho que o que o que está sendo distinto,  não é bem assim para quem que vai usar a 

história da matemática se é pro professor ou aluno, o que tá distinguindo na verdade é a metodologia 

que você vai usar na história da matemática, porque a ideia aqui é não é a história da matemática para 

o professor ou para o aluno é a história da matemática para educação, para o processo de ensino 

aprendizado, então a metodologia que eles estão atacando seria a metodologia de você simplesmente 

chega lá e passa a história e o que a gente tá defendendo é a metodologia diferente porque se você for 

pensar bem as duas, os dois casos vai ter influência tanto para o professor quanto para o aluno, porque 

no caso dele, como é que influencia o professor, o professor vai ter, teria que buscar a bibliografia para 

apresentar a história e que talvez o aluno ali na história, igual por exemplo, o professor falou dos 

logaritmos, talvez pudesse complicar ou facilitar o aluno agora no caso da metodologia que a gente tá 

apresentando aqui já é outra caso, também vai influenciar o professor porque o professor vai ter o 

trabalho também pesquisar história e buscar ali a lógica de formação dos   conteúdos para formular 

uma metodologia de ensino diferenciado como também vai ter para o aluno, porque se o professor usa 

uma metodologia que de certa forma vai facilitar a compreensão do conteúdo, então vai influenciar 

diretamente lá no aluno, porque ele vai entender mais fácil mais facilmente o conteúdo, vai ter uma 

compreensão mais simples e aquilo vai ficar mais claro na cabeça dele, não vai ser simplesmente um 

monte de conta um, monte de regrinha que ele vai decorar para fazer uma prova talvez depois vai 

esquecer, no caso vai influenciar também, então que tá distinguindo não é se é pro aluno ou para o 

professor mas a metodologia de aplicação da história no contexto do ensino 

Ana Paula: E esse tipo de metodologia a proposta é implícita, você vê a história de forma implícita, 

não explicitamente 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

 

A parte 2 da cena 2 traz a continuidade da discussão do júri simulado. Nessa cena, 

focalizamos a discussão dos alunos em relação à ênfase que deve ser dada à abordagem 

histórica, tanto por parte do professor, quanto por parte do estudante. Essa discussão surge no 

momento em que a professora faz uma ressalva a respeito da visão que os estudantes têm da 

matemática aplicacionista, como foi destacado na parte 1 da cena 2. O questionamento da 

professora foi: “Dentro da história, você vai perceber que nem tudo tem uma aplicação prática 

e se a gente pegar esse contexto da enchente dos rios, em que surgiu o conceito de fração e 

trazer para sala de aula hoje, vai ser um contexto real?” (Ana Paula); em resposta a esse 



180 

 

questionamento, Newton, no flash 1, intervém argumentando que o estudo da história deve ser 

objeto do professor:  

 

[...] história da matemática tem que ser trazida mais para o professor do que 

para o aluno, mais para o professor entender isso e consegui trazer isso para 

o contexto do aluno, porque isso não é interessante para o aluno, o rio enchia 

e esvaziava e aí eles tinham que medir, isso é chato para o aluno, para o 

professor ele entender isso e conseguir trazer para o contexto do aluno, pra 

uma coisa que é da realidade do aluno. (Newton, flash 1, cena 2/2). 

 

 Esta fala de Newton mostra que ele já compreende que o professor precisa ter o 

conhecimento do processo histórico/necessidade no qual o conceito, no caso, o conceito de 

fração, foi constituído a fim de buscar na sua gênese, sua essência
51

 e traspor para a realidade 

do aluno, a fim de que ele veja sentido naquilo que aprende. Aqui, ele expressa 

implicitamente a ideia das situações desencadeadoras de ensino, as quais devem “contemplar 

a gênese do conceito, ou seja, sua essência, ela deve explicitar a necessidade que levou a 

humanidade à construção do referido conceito” (MOURA et al., 2010). 

 Dando continuidade à discussão, Adriana, no flash 2, faz um contraponto entre os 

argumentos contra e os argumentos a favor da abordagem histórica no ensino, no que diz 

respeito à proposição de que o caminho histórico é cansativo e enfadonho para o aluno. Em 

sua argumentação, ela defende a pertinência da abordagem lógico-histórica do conceito:  

 

Tem um argumento que ficou faltando da acusação, que é um argumento que 

fala assim que o caminho histórico ele é mais difícil que o caminho lógico 

para os estudantes, [...] só que os argumentos a favor, eles vem dizer que 

justamente é o contrário, que é a ideia não é usar a história como um 

contexto histórico, como ela foi construída, a ideia dela é usar a lógica 

matemática que a gente tava falando, a lógica histórica e não apresentar do 

jeitinho que ela foi construída, mas assim, num contexto histórico mas 

também no lógico ou então como posso explicar isso! (Adriana, flash 2, cena 

2/2). 

 

Mais adiante, Maique diz que não compreende a discussão da abordagem para o 

professor e para o aluno. Então, Karmem, nos flashes 3 e 4, procura explicar esta relação, o 

que também revela indícios de apropriação conceitual em relação à perspectiva lógico-

histórica: 

 

Não, mas a ideia é realmente não é que o aluno saiba a história da 

matemática porque igual eu falei, aquilo não vai ser motivação para o aluno 

                                                      
51

 De acordo com Kopinin (1978), o estudo do objeto deve ser iniciado pelo seu fim, em que contém os aspectos 

essenciais bem desenvolvidos. Nesses aspectos, se encontram a essência do objeto, suas definições primárias e 

abstratas. 
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[...] ele não vai ver ali na história um significado,[...] , não é pegar essa 

história e apresentar a história crua para o aluno conhecer a história, a ideia é 

o professor pegar a história, os conhecimentos da linguagem matemática que 

ele tem, os conhecimentos que ele já tem assim, até do conteúdo mecânico e 

consegui ali olhar esse conteúdo dentro de algum contexto histórico e dentro 

deste contexto você vai extrair a lógica, tipo o significado daquele conteúdo 

para poder apresentar o significado do conteúdo para o aluno, o conceito do 

conteúdo (Karmem, flash 3, cena 2/2). 

[...]  o que tá distinguindo na verdade é a metodologia que você vai usar na 

história da matemática, porque a ideia aqui  não é a história da matemática 

para o professor ou para o aluno é a história da matemática para a educação, 

para o processo de ensino aprendizado, então a metodologia que eles estão 

atacando seria a metodologia de você simplesmente chega lá e passa a 

história e o que a gente tá defendendo é a metodologia diferente porque se 

você for pensar bem as duas, os dois casos vai ter influência tanto para o 

professor quanto para o aluno, [...] o professor vai ter o trabalho também de 

pesquisar história e buscar ali a lógica de formação dos conteúdos para 

formular uma metodologia de ensino diferenciado como também vai ter para 

o aluno, porque se o professor usa uma metodologia que, de certa forma, vai 

facilitar a compreensão do conteúdo, então vai influenciar diretamente lá no 

aluno,[...] (Karmem, flash 4, cena 2/2). 

 

 No flash 3, Karmem enfatiza a questão do conhecimento que o professor deve ter para 

fazer o estudo histórico, questão essa que também foi abordada por ela na cena 2 parte 1. Mais 

adiante, ela complementa dizendo que, a partir da sua interpretação lógica do histórico, o 

professor compreende o “significado” do conteúdo para explicar para o aluno. No flash 4, ela 

direciona a discussão para o processo de ensino e aprendizagem em relação à abordagem do 

professor, diante da história na organização do ensino e a influência desse ensino na 

aprendizagem do aluno. Aqui, ela expressa uma visão da relação dialética que existe nesse 

processo, na medida em que o professor se apropria do conceito em seu processo histórico e 

pensa sua atividade de ensino, logo irá influenciar no sentido que o aluno tem em relação a 

este conceito.  

Conforme os flashes destacados, as alunas (Karmem e Adriana) percebem a relação da 

abordagem histórica dos conteúdos sob o ponto de vista do professor e a abordagem do ponto 

de vista do aluno. Este entendimento corrobora com a proposta pedagógica da HM 

fundamentada no movimento lógico-histórico dos conceitos, a qual foi objeto da nossa 

proposta de ensino no experimento. De acordo com Moretti (2007), no ensino de Matemática, 

é fundamental que a história do conceito permeie a organização das ações do professor, a fim 

de que ele pense em situações de ensino que impinjam em si a essência do conceito. 

Conforme esta organização, o aluno terá a possibilidade de compreender o conceito como 

produção humana no seu processo de constituição e, assim, pelo movimento de ascensão do 
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abstrato ao concreto, identificar a relação geral desse conceito a fim de perceber suas 

regularidades em suas manifestações particulares, formando seu pensamento teórico. 

 

5.2.1.3 Episódio 3: A coletividade no processo de apropriação 

 

Na perspectiva teórica adotada nesta pesquisa, ressalta-se o papel do trabalho coletivo 

na constituição do sujeito, pois se compreende que somos eminentemente sociais. No caso da 

atividade pedagógica, a atividade conjunta desempenha um papel central, na medida em que 

“ancora o desenvolvimento das funções psíquicas superiores ao configurar-se no espaço entre 

a atividade interpsíquica e intrapsíquica dos sujeitos” (MOURA et al., 2010, p. 212). Assim, a 

atividade de ensino deve responder a um objetivo definido pela coletividade, em um processo 

de colaboração e busca comum de resultados. Não obstante, compreendemos, conforme 

Cedro e Moura (2016), no processo de compartilhamento das ações na formação de 

professores, que os acadêmicos terão a oportunidade de desenvolver as primeiras formas de 

cooperação, atingindo, assim, um nível adequado nas ações cognitivas por meio da 

apropriação e da conscientização do processo significativo da produção coletiva do 

conhecimento científico. 

Com base neste entendimento, o episódio 3, nesta primeira unidade de análise, tem o 

propósito de apresentar como a coletividade, no desenvolvimento do experimento, foi um 

fator preponderante para que os estudantes estivessem em atividade, favorecendo o processo 

de apropriação conceitual. Assim, o episódio é composto por duas cenas, a primeira em que se 

destaca as dificuldades dos estudantes em trabalhar coletivamente e a segunda, que tem 

enfoque nas ações coletivas como um elemento que ajudou os estudantes a superar suas 

dificuldades conceituais e a se apropriarem dos conceitos explorados na atividade de ensino e, 

assim, pensarem na organização dos seminários.  
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Quadro 9 – Cena 1, Episódio 3, Unidade 1 

Primeira Unidade de Análise 

A organização do ensino e o processo de significação dos estudantes em relação à HM 

Episódio 3- As ações compartilhadas no processo de apropriação 

Cena 1: Dificuldades em trabalhar coletivamente 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 - Esta cena refere-se ao vigésimo encontro do 

experimento formativo, o qual era destinado a discussão dos grupos para organização dos seminários. 

Na ocasião, os professores iam orientando os grupos em suas dúvidas. Esta cena é composta pelas 

discussões dos grupos de álgebra e o grupo de números. 

Transcrições da cena 1: 

GRUPO ÁLGEBRA 

Leonardo: E qual que é o grupo de vocês? Tá faltando... 

Nice: Tá faltando o Wellington e a Ster. 

Leonardo: Wellington e a Ster, mas tá todo mundo se integrando no grupo?  

1: Ana: Tudo que nós temos pesquisado aqui, só é meu e da Nice 

Nice: É, é isso. 

Leonardo: Porquê das quartas-feiras geralmente, nas discussões a Ster eu não vejo, e o Wellinton ele 

mata muito a aula, então... 

2: Nice: Assim a gente tem comentado, porque assim ela tem pesquisado, eu tenho pesquisado, ela 

encontra ela passa para mim, aí a gente está trocando informações, mas aí a gente pediu, falou assim 

vamos dividir para pesquisar, mas eles não vêm, nem tem pesquisado, a Ster ainda trouxe alguma 

coisa. 

Leonardo: Pesquisaram a história da álgebra e montaram um cronograma histórico e estruturaram o 

trabalho, só falta a organização. 

Ana: Aí nesse primeiro momento nós só vamos apresentar a história! 

 

GRUPO NÚMEROS 

Newton: Melhor utilizar o livro do Boyer ali... melhor utilizar esse livro.  

Robertson: Eu coloquei que todos devem procurar o livro e pesquisar sobre o tema todo mundo fez 

isso?  

Helena: Tecnicamente sim 

Robertson: Tecnicamente todo mundo fez isso 

3: Helena: Tipo, olha o livro aqui, mas não pesquisei, ontem à noite li rapidão, pulando um monte de 

páginas...  

Newton: Enfatizo ontem à noite aí que ela falou, a Helena. 

Robertson: Que que você fez ontem à noite Helena? 

Helena: Eu li rapidão. 

4: Robertson: Juntar as informações, a gente já fizemos, agora a separação dos temas. É isso que a 

gente tem que fazer, apresentando, introdução, o que falar sobre, se vai falar sobre Mesopotâmia, 

China ou índia, Arábia, no meu tem Arábia. 

Newton: Tem que ver se tem das outras, porquê da China e da Índia tem no livro do Boyer, não tem 
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Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

A cena 1 desse episódio apresenta a discussão dos dois grupos que tiveram mais 

dificuldade de desenvolver um trabalho coletivo na realização da atividade proposta: o grupo 

tanta coisa por que ele mesmo fala que tem poucas informações confiáveis dessa época. 

... 

Ana Paula: Então foi o que vocês desenvolveram a partir do último encontro, não tinha quase nada 

pronto, só a ideia do Rodrigo em relação à apresentação... 

Rodrigo: Que não vai dar certo também. 

Ana Paula: Não vai dar certo, tudo bem, mas é isso mesmo, planejamento é isso. 

5: Robertson: Então, a gente fez um plano de sete passos, todos devem procurar o livro e pesquisar 

sobre o tema, todo mundo fez isso, juntar as informações, a gente fez isso hoje, a gente tá separando os 

temas agora para ver o que cada um vai apresentar no dia do seminário, a gente tem que correr.  

Ana Paula: Tá, que temas, como que vocês dividiram, que temas assim, que livro vocês estudaram, 

vocês leram o texto do discreto e do contínuo? 

Robertson: Não.  

6: Newton: Eu nem tava sabendo desse texto. 

... 

Ana Paula: Por isso que eu tenho material que eu pedi para vocês começarem antes de ler os livros, 

que eles trazem essa discussão do discreto e contínuo, para vocês tentarem entender essas duas... 

Newton: Não fiquei sabendo desse texto não, fiquei sabendo desse texto agora. 

Ana Paula: Ah e tem na tese do Brolezzi também, o capítulo acho que é o 1, tá no computador, da 

tese do Brolezzi, ele fala da arte de contar, a tese do Brolezzi fala disso a arte de contar, então no 

trabalho coletivo vocês precisam ter tempo para sentar e discutir os conceitos, as formas de calcular... 

Robertson: Então, professora é isso que a gente tá fazendo exatamente isso, a senhora tá falando que 

tá errado... 

Ana Paula: Não gente, é porque quando eu pergunto a Helena, ela não sabe o que está escrito ali, eu 

perguntei para o Rodrigo ele não sabe o que ele leu, não trouxe o que ele leu para a gente discutir! 

Como é que a gente vai pensar num todo se vocês não estão trazendo as partes para gente costurar! 

Isso que é o difícil, não é só juntar, é ter uma relação de uma coisa com a outra e para isso precisa 

sentar e estudar, estudar em conjunto para ver o que é. Aí a Tatiana Roque só vem falar da base 

sexagesimal, na base de 60 que os mesopotâmios trabalhavam, mas ela só traz os mesopotâmios.... 

... 

Érica: Só porque ele fala muita, muita, muita coisa, nisso aqui só já falou um trilhão de coisas, aí eu 

não sei que rumo que eu tô, do que falar sobre... 

Ana Paula: Por isso que você tem que ir pegando as ideias, é bom vocês fazerem esse exercício que a 

gente está fazendo de leitura. Vai pontuando, olha aqui ele fala disso, disso, disso, o que vocês acham? 

Não é você sozinha que vai decidir. Aí o Rodrigo também pontua, tal, fala disso, disso, o que vocês 

acham? Se é isso, então vamos estudar junto isso aqui, porque no momento vocês estão coletando 

informações. A partir do momento que vocês selecionarem as informações que vocês vão usar, aí todo 

mundo lê, pode até, ou então todo mundo lê o mesmo texto, vamos marcar tal dia para gente discutir, 

aí no outro dia todo mundo lê isso aqui, a dinâmica também pode ser essa, porque eu estava dando 

uma olhada, ele fala das máquinas de calcular eu acho que não precisa abordar tanto isso e a gente 

chegar na... 
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que pesquisou sobre os números e o grupo que pesquisou sobre a álgebra. Ressalta-se que, 

nesse encontro, os grupos ainda não tinham apresentado o primeiro seminário e estavam se 

organizando para isso. Essa cena compõe o episódio 3, que tem como objetivo mostrar as 

dificuldades dos estudantes em trabalhar coletivamente e como esta questão interfere para que 

eles estejam em atividade de estudo. Isso ocorre porque é na necessidade de compreender e 

ser compreendido pelo coletivo que o sujeito cria relações entre o motivo da atividade e o 

objetivo da ação, o que conferirá à atividade seu sentido (LEONTIEV, 1978). 

O grupo que pesquisou sobre a álgebra era formado por quatro alunos que 

apresentavam dificuldades com os conteúdos matemáticos. Uma das alunas era mais velha e, 

apesar de ter dificuldades relacionadas ao retorno tardio aos estudos, tinha muita força de 

vontade de aprender e, de certa forma, coordenava o grupo (Nice). A outra era casada, mais 

introvertida e, também, apresentava interesse em aprender (Ana). Essas duas alunas eram bem 

participativas nas aulas, faziam as leituras dos referenciais teóricos, traziam dúvidas para 

orientação em sala de aula e mantinham diálogo a respeito da organização e do 

desenvolvimento do trabalho. Os outros dois integrantes eram mais novos, não se envolviam 

muito com os estudos, não participavam das orientações, não liam o material que as duas 

colegas direcionavam. Após uma das aulas, Nice comentou com a professora pesquisadora 

sobre a falta de reciprocidade de alguns integrantes, conforme relatado no diário de campo: 

“Após a aula, Nice levantou a problemática do trabalho em grupo, da dificuldade das pessoas 

fazerem as coisas, do compromisso de cada um no grupo” (Diário de campo, aula 19, Ana 

Paula). 

O grupo que pesquisou sobre os números era composto por quatro integrantes, os 

quais tinham mais facilidade com a matemática; com ressalva de um aluno, todos tinham um 

perfil mais voltado para a matemática “pura”. Em uma das falas, o professor Leonardo, que já 

ministrou outras disciplinas para os alunos desta turma, destacou o comportamento de Helena: 

“Acho que ela gosta mais da área de exatas, a gente vê que era mais... fazia mais, né? 

Estudava também, mas ela não era de participar, perguntava pouco, não... mas eu acho que é 

o jeito dela” (Leonardo, entrevista 1). Na entrevista 1, Newton também destaca esta 

problemática: 

 
Em questão do meu desenvolvimento, eu acho que assim... igual, o Leonardo 

tava comentando que por questão de ser muito individualista, pelo fato de 

eu ser estritamente matemático, até por isso a licenciatura é um desafio pra 

mim mais, enfim. Por conta também de eu ter muita dificuldade de me 

concentrar, em ficar quieto, acaba que isso prejudica um pouco…. 

(Newton, grupo números, entrevista 1). 
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Esse grupo não tinha um líder que direcionava as ações e apresentou muita dificuldade 

em se organizar e desenvolver um trabalho coletivo, exatamente por não terem uma boa 

interação um com o outro. Esta falta de interação entre os pares dificultou muito a realização 

das tarefas pelo grupo, na medida em que eles não conseguiam pensar uma estrutura para o 

primeiro seminário e isso resultou em uma apresentação que ficou compartimentada, com 

foco nos nexos externos dos números (símbolos, sistemas de numeração das civilizações...), 

gerando insegurança nos membros do grupo. Essa falta de sintonia é bem ressaltada por eles 

na entrevista final:  

 

[...] porque quando a gente ia pra casa e falava ó, cê faz aí e vê, e me 

manda. Beleza, fazia sempre. Agora bora juntar aqui e ver quê que a 

gente vai fazer. Aí atrapalhava tudo. Então essa era a parte difícil. [...] 

quando chegava na hora do grupo, de juntar lá, aí um não aceitava a ideia 

do outro, aí outro brigava com outro. Assim, essa era a parte difícil.  Mas 

isso tem que ser trabalhado né? Infelizmente! (Robertson, grupo números, 

entrevista 2). 

Agora, quanto a minha participação no meu grupo foi fraca, eu acho. É, 

e principalmente nessa parte de discussão e aí depois não teve muita 

concordância com as ideias assim, eu acho que depois eu acabei deixando 

um pouco os outros meninos tomar a frente, porque assim, como deu um 

pouco de discussão, eu falei: ah deixa eles fazer como quiser e como... 

(Helena, grupo números, entrevista 2). 

 

No momento em que um dos professores se aproximou do grupo de álgebra para 

orientar os trabalhos, as alunas Ana (flash 1) e Nice (flash 2) relatam a falta de interesse e de 

envolvimento de alguns integrantes. Este posicionamento também é evidenciado no grupo de 

números, como se observa na fala de Helena (flash 3): “Tudo que nós temos pesquisado aqui, 

só é meu e da Nice”. (Ana, flash 1, cena 1); de Nice: “[...] falou assim, vamos dividir para 

pesquisar, mas eles não vêm, nem tem pesquisado, a Ster ainda trouxe alguma coisa” (Nice, 

flash 2, cena1); “Tipo, olha o livro aqui, mas não pesquisei, ontem à noite li rapidão pulando 

um monte de páginas...” (Helena, flash 3, cena 2). 

Quando a professora pesquisadora pergunta ao grupo de números a respeito da leitura 

de um texto que ela havia indicado, Robertson diz que não leu e Newton responde: “Eu nem 

tava sabendo desse texto” (Newton, flash 6, cena 1). Além dos grupos já mencionados, o 

grupo de funções também apresentou, num primeiro momento, dificuldade para interagir, 

dificuldade com as leituras e com o trabalho coletivo: 

 

Ah, trabalho em grupo, organização de tempo, né? É questão, tem tempo, 

mas vai empurrando com a barriga. E aí tem outras coisas pra fazer e 
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acumula, aí fica nessa correria. Faz, mas faz mal feito e, aí, essa dificuldade 

de organização (Sérgio, grupo de funções, entrevista 2). 

No começo eu não levava muito a sério essa disciplina, mas com o 

decorrer das aulas passei a levar mais a sério, no começo tava mais difícil 

pois era muitos textos para ler, mas aí com o seminário começou a ficar 

mais interessante. No primeiro seminário o grupo estava distante nunca 

dava para se reunir, e deixei para correr atrás nos dias (Bia, grupo de 

funções, entrevista 2). 

No começo não achei fácil, muita coisa, disciplina de humanas detesto, 

principalmente ler, não gosto. No começo levei muito com a barriga, 

mas depois fui me retomando, Ana Paula cobrando. O trabalho em grupo 

eu achei muito "distante" o convívio, era difícil de nos juntarmos, o 

primeiro seminário o Edu ajudou nós demais, ele que deu o ponta pé inicial. 

(Isa, grupo de funções, entrevista 2). 

[...] todo trabalho, quando fala que é em grupo infelizmente, a gente tem 

muito que aprender a trabalhar em grupo. E são cabeças diferentes que 

estão ali com objetivos diferentes. Aí se eu num...porque depende muito, se 

eu vou fazer um trabalho...não eu quero aprender, mais o meu colega às 

vezes não tem o mesmo pensamento, aí eu vou fazer simplesmente pra 

cumprir? (Nice, entrevista 2). 

 

Nesses flashes, os relatos mostram que alguns alunos não se comprometem, num 

primeiro momento, com o desenvolvimento da atividade proposta. Mostram também a 

dificuldade que eles apresentam em trocar ideias, em fazer as leituras, discutirem e chegarem 

a um consenso. Essas reações sinalizam que nem todos do grupo tinham objetivos comuns 

quanto à realização do trabalho, ou seja, os motivos pessoais não os levaram a ter ações que 

confluíam para um mesmo propósito, o que gerou comportamentos que não contribuíram para 

que estivessem em atividade. Desse modo, a consciência dos estudantes, naquele momento, 

não era capaz de compreender a importância que o conjunto de ações coordenadas por todos 

tem para realização da atividade de estudo, pois é o conjunto de ações de cada componente 

que irá dar sentido a atividade desenvolvida pelo coletivo. Esse fato se confirma pelas 

palavras de Leontiev (2004), quando diz: “A decomposição de uma ação supõe que o sujeito 

que age tem a possibilidade de refletir psiquicamente a relação que existe entre o motivo da 

relação e seu objeto. Se não a ação é impossível, é vazia de sentido para o sujeito 

(LEONTIEV, 2004, p. 85). Segundo ele, a relação entre o motivo e o objeto de uma ação 

reflete ligações e relações objetivas socais. 

Nessas relações que envolvem o trabalho coletivo, há que se considerar as diferenças 

dos integrantes dos grupos que interferem significativamente na condução do trabalho, pois 

trabalhos dessa natureza dependem de um “ambiente de diálogo aberto, de confiança, 

respeito, afeto e apoio mútuos e de ações coordenadas, planejadas e negociadas 



188 

 

coletivamente” (MISKULIN et al., 2005, p. 216). Nice é enfática em sua entrevista, quando 

destaca diversas vezes esta questão: 

 

[...] eu gosto de tentar me organizar, porque pra eu caminhar no dia a dia, eu 

tento me organizar, e me planejar. Mas tem outra pessoa que o 

temperamento dela não vai, ela não consegue. E eu preciso entender 

isso. E é difícil, é muito difícil lidar com... andar com o outro [...] (Entrevista 

2, Nice).  

 

Além destas questões relacionadas à singularidade dos sujeitos, aos objetivos e às 

ações, percebemos que os estudantes têm um sentido em relação ao trabalho em grupo, de que 

basta cada um fazer uma parte separada e juntar tudo, sem pararem para discutir sobre o que 

leram, o que tiveram dúvidas, o que compreenderam. Percebendo esta situação, a professora 

pesquisadora fez uma ressalva:  

 

Quando eu pergunto a Helena, ela não sabe o que está escrito ali, eu 

perguntei para o Rodrigo e ele não sabe o que que ele leu, não trouxe o que 

que ele leu para a gente discutir! Como a gente vai pensar num todo se vocês 

não estão trazendo as partes para a gente costurar! Isso que é o difícil, não é 

só juntar, é ter uma relação de uma coisa com a outra e para isso precisa 

sentar e estudar, estudar em conjunto para ver o que é; aí a Tatiana Roque só 

vem falar da base sexagesimal, na base de 60 que os mesopotâmios 

trabalhavam, mas ela só traz os mesopotâmios... (Ana Paula, cena 1). 

 

Na fala da pesquisadora, ela ressalta a forma compartimentada que o grupo vem 

trabalhando e destaca a necessidade de uma discussão coletiva sobre os materiais estudados e 

para a organização do trabalho. Em sua pesquisa de doutorado Asbahr (2011), diante da 

relutância que os alunos tiveram em trabalhar coletivamente, ressalta que trabalhar 

coletivamente é algo que necessita ser ensinado e aprendido. Nesse entendimento, mais 

adiante, em razão da dificuldade pontuada por Helena, a professora pesquisadora dá algumas 

indicações de como o grupo deve desenvolver o trabalho coletivo:  

 

[...] vai pontuando, olha aqui ele fala disso, disso, disso, o que vocês acham? 

Não é você sozinha que vai decidir. Aí o Rodrigo também pontua, tal, fala 

disso, disso, o que vocês acham? Se é isso, então, vamos estudar junto isso 

aqui, porque no momento vocês estão coletando informações. A partir do 

momento que vocês selecionarem as informações que vocês vão usar, aí todo 

mundo lê, pode até, ou então todo mundo lê o mesmo texto, vamos marcar 

tal dia para a gente discutir, aí no outro dia todo mundo lê isso aqui... (Ana 

Paula, Cena 1). 

 

Essas questões que a professora pesquisadora discute com os estudantes coadunam 

com a perspectiva de trabalho colaborativo que, segundo Rocha et al. (2020, p. 3240), se 

caracteriza como um trabalho em que “os membros do grupo se apoiam mutuamente, visando 
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atingir objetivos comuns, e há um compartilhamento da liderança e uma corresponsabilidade 

na condução das ações”. As autoras ressaltam, ainda, que o sucesso do trabalho nessa 

perspectiva demanda tempo e esforço mútuo, além do enfrentamento de dificuldades inerentes 

à mudança de uma cultura profissional baseada no individualismo, como é evidenciado pelo 

grupo. Nessa mesma perspectiva, Leontiev (1986), afirma que a atividade é fruto de acordos 

entre sujeitos que deverão satisfazer uma necessidade do grupo, assim, a atividade envolve 

parcerias, divisão de trabalho e busca comum de resultados, ou seja, para ser uma 

coletividade, é preciso que haja um objetivo comum que una os assuntos em busca de sua 

concretização. 

Procurando compreender esta realidade, nos apoiamos em Contreras (2013), que 

defende a ideia de que precisamos pensar a tarefa educativa como um acontecimento singular 

que é vivido com significado singular; isso requer de nós, formadores, uma disposição, a 

subjetividade, a singularidade e o encontro com o outro. Em especial, na formação de 

professores. Com essa disposição, podemos compreender as atitudes dos acadêmicos quando 

eles sinalizaram, em vários momentos, a dificuldade que têm para fazer leituras, para realizar 

um estudo mais teórico para organizar os seminários:  

 

No início nossa, eu não sou acostumado a ler texto de artigo. Não sou 

acostumado mesmo, nossa! Raramente eu pego pra ler um artigo, ainda 

mais completo, então assim, chegava aqui e tinha que ler aquele textão, e 

ainda tinha que fazer um resumo, tinha que sublinhar... puta noosaaa! 

Pra mim era a parte mais chata da aula, era muito chata. Porque eu não 

tenho o costume [...] (Robertson, Entrevista 1). 

em geral eu sou, eu consigo vir pra aula ficar e participar, mais em casa 

parte de estudar é bem difícil. Aí nesse caso de procurar o trabalho é mais 

difícil (Helena, entrevista 1). 

porque eu tenho mais dificuldade de ler essas coisas e juntar e fazer esse 

ajuntamento, de todo esse tempo pra ler aquele tanto de texto e tal 

(Rodrigo, entrevista 1). 

 

Nessas falas, os alunos são unânimes em retratar a resistência e dificuldade que 

tiveram em ler e estudar os textos indicados, seja pela falta de hábito, pelo (des)interesse, por 

mais afinidade com a prática em relação à teoria e por dificuldade de concentração. Esse 

aspecto também foi evidenciado nas respostas ao questionário, quando se perguntou a respeito 

das dificuldades enfrentadas pelos alunos no curso de licenciatura em Matemática e muitos 

ressaltaram dificuldades relacionadas à quantidade de atividades que o curso exige e a 

ausência do hábito de estudar continuamente.  

De acordo com Leontiev (2004), o fim de uma ação pode ser conscientizado pelos 

estudantes de diferentes maneiras, segundo o motivo a que ela se liga. Sendo assim, podemos 
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compreender que a insatisfação/disposição para ler o material está relacionada ao motivo dos 

estudantes para a leitura que, nesse primeiro momento, não fazia muito sentido para eles, 

tendo em vista o perfil dos alunos dos cursos de Licenciatura em Matemática, em que os 

motivos apresentados para escolha do curso é a afinidade com a matemática e também o 

motivo dos estudantes para cursar a disciplina HM está mais voltado para a obrigatoriedade 

(motivo compreensível), conforme destacamos na análise da cena 1 do episódio 1.  

De acordo com o questionário, prevalece a afinidade com a Matemática (18) e o gosto 

de ensinar (09). Os demais motivos eram direcionados para: influência dos pais, facilidade de 

ingresso no ensino superior, dificuldade com a disciplina Matemática, não ter afinidade com a 

leitura, condições sociais e oportunidades de emprego. Entre os que manifestaram o gosto 

pela docência e afinidade com a matemática, verificamos que a afinidade com a matemática 

prevalece em relação à aspiração pela docência em 50%, ou seja, o motivo da maioria em 

buscar o curso é a afinidade com a matemática. Dessa forma, compreendemos que a busca 

pelo curso está mais relacionada à afinidade que os acadêmicos têm com a matemática 

(motivo eficaz), do que a afinidade com a docência (motivo compreensível), o que muitas 

vezes faz com que eles deem mais credibilidade as disciplinas específicas e apresentem certa 

aversão aos aspectos pedagógicos do curso. O que é evidenciado na fala de Isa e de Sérgio na 

entrevista 2: 

No começo achei que seria uma disciplina de boa e tal. Mas não era bem 

assim, muita leitura, muita cobrança. Eu ia trancar a matéria, porque na 

minha mente eu tinha matéria que me importasse mais e HM não trava 

nada, geralmente é isso que as pessoas pensam, mais não é bem assim. Aí eu 

e minha amiga pensamos bem e achamos melhor continuarmos (Isa, grupo 

Funções, entrevista 2). 

 

A minha participação no primeiro seminário não foi uma boa participação. 

Porque era a exposição da história né?...Eu até entendia, mais não era 

aquela coisa que me despertou algum interesse, principalmente as 

primeiras apresentações (Sérgio, grupo Funções, entrevista 2). 

 

Diante das limitações dos alunos em relação à leitura e a trabalhar coletivamente, nós 

professores procurávamos ter conversas individuais com aqueles que nos causavam 

preocupação em relação aos seus comportamentos. As autoavaliações e o feedback que 

dávamos para eles em relação ao seu desenvolvimento nas aulas, também, contribuíram para 

compreendermos melhor os alunos e ir repensando nossa proposta pedagógica. Nessas 

conversas, além de destacarmos o que precisava melhorar, sempre procurávamos reforçar o 

potencial que o aluno tinha e que, muitas vezes, ele nem percebia. Tendo em vista que 

desenvolver um trabalho coletivo foi algo que os estudantes tiveram muita resistência e, ao 
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mesmo tempo, foi um fator preponderante para que eles estivessem em atividade, ao final da 

disciplina, fizemos uma dinâmica que explorava vários aspectos do trabalho colaborativo. 

Nessa dinâmica, foi destacado que os grupos que se organizaram colaborativamente 

terminaram a atividade primeiro do que aqueles que não tiveram uma organização para 

realizar o trabalho, fato este semelhante ao que aconteceu nos grupos para organização dos 

seminários. 

Outra questão evidenciada por esta cena é a preocupação dos alunos com a parte 

prática da atividade, sem compreender a teoria. Isso acontece pelo fato de eles terem certa 

“aversão” por fazer os estudos teóricos e por terem uma concepção pragmatista de ensino, 

muito difundida pela racionalidade técnica. No encontro em que esta cena foi selecionada, no 

momento de orientação do grupo de números, a professora pesquisadora, preocupada, 

começou a questionar a respeito do que o grupo já tinha produzido e como estavam se 

organizando para desenvolver o trabalho; assim, eles começam a discutir como iriam se 

organizar para realizar a atividade: “[...] agora a separação dos temas. É isso que a gente tem 

que fazer, apresentando, introdução, o que falar sobre, se vai falar sobre Mesopotâmia, China 

ou índia, Arábia, no meu tem Arábia”. (Robertson, flash 4, cena 1). 

Nesse flash, Robertson faz referência à organização da apresentação do seminário sem 

terem lido os referenciais teóricos. No início do experimento, eles se sentiam sem direção, não 

sabiam como começar, já que não havia nada pronto nos livros didáticos e, muitas vezes, 

queriam que os professores mostrassem como isso deveria ser feito. Teve um momento que o 

grupo se estressou com os professores, pois não conseguiam se articular para fazer as tarefas 

propostas, queriam algo pronto, sem terem que pesquisar antes. Mesmo com as indicações de 

referenciais e das orientações dadas pelos professores, eles relutavam em estudar para pensar 

em uma organização para o trabalho.  Mais adiante, quando a professora pesquisadora 

pergunta o que eles tinham desenvolvido a partir do último encontro, Robertson respondeu: 

“Então, a gente fez um plano de sete passos, todos devem procurar o livro e pesquisar sobre o 

tema, todo mundo fez isso, juntar as informações, a gente fez isso hoje, a gente tá separando 

os temas agora para ver o que cada um vai apresentar no dia do seminário a gente tem que 

correr”. (Robertson, flash 5, cena 1). 

Esta relutância dos estudantes em fazer os estudos teóricos, de certa forma, foi um 

fator impeditivo para que o grupo trabalhasse coletivamente, pois sem compreender o objeto 

de estudo que lhes era proposto, eles não conseguiam discutir a respeito da organização do 

trabalho. Mesmo que possa ocasionar desapontamento e impaciência nos sujeitos, o 

surgimento de conflitos pode ser pertinente e eficaz para a gênese e a aceitação de um 
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coletivo da ideia de compartilhamento. Para colocar em ação a atividade cognitiva comum, é 

necessário haver a possibilidade de resolver, de maneira apropriada, os conflitos pertinentes, 

como diz Polivanova (1996). 

Diante do exposto na cena 1, observamos as limitações dos estudantes em relação ao 

trabalho coletivo e como isso interfere no desenvolvimento da atividade de estudo, pois é o 

conjunto de ações de cada componente que dá sentido à atividade desenvolvida pelo coletivo. 

A partir do momento em que estas ações são direcionadas por objetivos que não são comuns 

aos componentes do grupo, a atividade desenvolvida fica negativamente comprometida. Foi o 

que aconteceu com os grupos em destaque neste episódio. Devido à resistência e às 

dificuldades em fazer os estudos teóricos, os estudantes não se comprometiam com as tarefas 

do grupo. Essas atitudes ficam claramente compreensíveis quando analisamos os motivos que 

mobilizam os estudantes na escolha do curso e para fazer a disciplina, o sentido que eles 

trazem a respeito da dinâmica de trabalho em grupo e a visão pragmática do ensino. Nos 

flashes destacados nesta cena, fica evidente que os estudantes não têm uma cultura de trabalho 

coletivo, no que se refere à colaboração, cooperação, troca de ideias, aceitação das diferenças 

dos outros, ao compromisso e à responsabilidade com o trabalho e a organização do tempo.  

A respeito do compromisso e da responsabilidade com o trabalho e a organização do 

tempo, vale destacar que, no início do experimento, os alunos tiveram um impacto diante de 

uma proposta que exigia deles autonomia em relação às tarefas e, para isso, era necessário 

fazer as leituras solicitadas e ter disciplina de estudo. Esse fato causou muito desconforto para 

todos os envolvidos, criando para nós, professores, uma oportunidade para repensar nossa 

prática. Isso porque, da avaliação que o professor realiza na ação pedagógica, poderá resultar 

a necessidade de mudanças em sua atuação docente, pois, no processo de ensino, ele irá 

perceber como agem os estudantes mediante o conteúdo a ser aprendido. Nesse caso, foi essa 

percepção, originada pela reflexão, que desencadeou novas ações pedagógicas para 

atingirmos nosso objetivo. Desse modo, compreendemos que o controle intencional das ações 

e operações, como parte de seu plano, é que permitirá ao professor passar qualitativamente de 

um nível a outro de organização da atividade de ensino, segundo as características do 

pensamento teórico.  
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Quadro 10 – Cena 2, Episódio 3, Unidade 1 

Primeira Unidade de Análise 

A organização do ensino e o processo de significação dos estudantes em relação à HM 

Episódio 3- As ações compartilhadas no processo de apropriação conceitual 

Cena 2: A coletividade como elemento basal para apropriação dos conceitos 

Localização e cenário de efetivação da Cena 2 - Esta cena é composta por relatos dos estudantes 

retirados das entrevistas e do relatório final, os quais evidenciam como o trabalho coletivo os ajudou a 

superar suas dificuldades conceituais e se apropriarem dos conceitos explorados no experimento 

didático formativo e assim pensarem as propostas para serem apresentadas nos seminários. 

 

Transcrições da Cena 2: 

RELATOS RETIRADOS DO RELATÓRIO FINAL 

“Na segunda parte do trabalho aonde deveríamos desenvolver todo esse conteúdo de forma a ser 

trabalhado em sala de aula com os alunos, foi o ápice do desconforto do nosso grupo, a falta de 

conteúdo a falta de trabalhos publicados, não encontrar atividades que correspondessem aos conceitos 

que deveria ser trabalhado, foi frustrante para o grupo. Mas ao encontrarmos o jogo FANTAN vimos 

que ele também não satisfazia todo os nexos que deveria ser abordado no trabalho, então após uma 

longa discussão com o grupo conseguimos desenvolver algo que contemplava todos os objetivos que 

queríamos alcançar, conciliar o jogo com os nexos internos, seguindo um movimento lógico histórico 

até chegar nos nexos externos. E para nós foi gratificante a conclusão do trabalho 2, ao observamos 

que os alunos estavam correspondendo nossas expectativas, conseguiam ver todos os nexos e o 

movimento do conceito no decorrer do tempo. E só logo após a conclusão do nosso trabalho 

observamos que o trabalho foi recompensador, pois foi retratado todos os detalhes do movimento 

lógico histórico seus movimentos no decorrer dos anos e ver que todos nós do grupo e os colegas 

ouvintes também conseguiram entender toda a fase da história da álgebra foi gratificante para nosso 

grupo”. (Grupo de álgebra, flash 1) 

 

“Esse trabalho, posso afirmar que foi um dos trabalhos onde, através do esforço dos professores, Ana 

Paula e Leonardo, e da nossa dedicação, se transformou em algo que a princípio parecia inalcançável, 

mas com o desenvolver dos nossos seminários e dos seminários dos demais discentes, pude perceber a 

ligação que há entre cada conteúdo apresentado e sua real importância quando nossos professores 

faziam as intervenções atentando-nos para a interligação dos conteúdos apresentados.”(Grupo de 

geometria, Valter, flash 2). 

“Quando escolhi esse tema, pensei que era fácil, mas quando fomos colocar na prática, não era bem 

assim. São poucos os artigos falando sobre funções, o professor Leonardo nos ajudou muito. Mas 

depois que tudo foi se ajeitando foi ficando mais fácil. A parte de atividade foi a mais difícil pra mim, 

porque não estava entendendo muito o que se queria. Depois que juntamos e um foi explicando para o 

outro, foi se encaixando e as coisas foram rendendo.” (Grupo de funções, Isa, flash 3) 

 

“Após analisarmos algumas discussões de como realizaríamos a proposta de ensino, surgiram ideias de 

como induzir o aluno a construir o próprio conceito sobre os números racionais, assim criamos a 

dinâmica onde os alunos deveriam pensar na ideia de fração, mas essa ideia seria lançada 

implicitamente” (Grupo de frações, flash 4). 

 

ENTREVISTAS 

“Eu simplesmente tenho dificuldade de entender, então, tipo assim... Explica uma vez, eu não entendo. 

Duas vezes, um pouco. (...) Aí como eu não entendo, vou pedir ajuda para outras pessoas me 

explicarem melhor, aí é que começa a sair entendeu?” (Ster, entrevista 1, flash 5). 



194 

 

 

ENTREVISTA NICE (GRUPO DE ÁLGEBRA) – ENTREVISTA 2 

Ana Paula: Em relação ao trabalho coletivo do grupo, você tem alguma coisa a pontuar? 

[...] 

6 Nice: Pra apresentar. Então por mais que a gente tente trabalhar, ele não vai ter o avanço esperado 

né? É, é difícil, pra mim. Mas quando a gente sentava, por exemplo, uma coisa boa é que quando a 

gente sentava, era difícil porque cada um tinha a sua, eu não sei e tal. Mas quando a gente sentava que 

via que a coisa apertava, mais gente nós temos que fazer, como que a gente vai fazer? Aí, mais era 

assim, como é que a gente fala? Nos acréscimos do segundo tempo. 

Ana Paula: Aham.  

Nice: Era sempre assim. E isso era desgastante, porque você pegar um trabalho e cê já pegar no 

acréscimo do segundo tempo lá e tudo, você tá vendo que já tá de última hora. Porque o que acontecia, 

por exemplo, nós fizemos né? Nesse último seminário assim como no primeiro também, foi muito 

desgastante e tudo. Aí no segundo aconteceu um imprevisto comigo. Se nós não tivéssemos sentado 

um dia antes, não tinha acontecido nada. Porque a maior parte dessas coisas assim estava na minha 

cabeça, aí ia ser difícil. Aí eu falei assim, foi uma coisa por Deus, que eu falei eu não tenho aula na 

terça feira não, mas eu venho pra gente sentar e nós precisamos fazer. Mas é só num, foi no finalzinho 

e aí aconteceu que quando eu saí daqui e cheguei em casa eu recebo a notícia, que eu já passei, ainda 

falei pra eles, gente foi por Deus. Porque aí a turma ia se enrolar todinha né? Nós passamos a manhã 

toda aqui treinando, jogando, conversando (Aqui Nice fala do imprevisto que aconteceu com ela, e não 

teve jeito de ela participar da apresentação do segundo seminário).  

Ana Paula: É 

Nice: Então assim, é difícil trabalhar em grupo, e não é só esse, qualquer outro grupo que a gente for 

trabalhar a gente vai ter essas, essa mesma dificuldade né? Mas a vantagem com os colegas foi 

exatamente isso, quando a gente sentava, não, vamos pegar. Aí fazia, aí dava certo. 

Ana Paula: Aí desenvolve mais rápido, não é?  

Nice: Muito mais rápido. 

Ana Paula: Aí flui. Porque... a contribuição ajuda? 

7 Nice: Exatamente. Agora, como equipe, o quê que a gente precisava? No início já sentar e fazer isso 

que era pra ser feito no final se a gente começar teria sido muito mais rápido. 

[....] 

8 Nice: Foi interessante, que eu falei, eu mandei pra eles, aí na hora falou não, a gente vai. Falei 

mais...não a gente vai. Né? Por isso que eu falo, mais quando foi e chegou assim e esse acolheu, tá 

junto né? Porque as vezes também, outra coisa é, eu tenho uma maneira de agir assim, eu gosto de 

tentar me organizar, porque pra eu caminhar no dia a dia, eu tento me organizar, eu me planejar. Mas 

tem outra pessoa que o temperamento dela não vai, ela não consegue. E eu preciso entender isso né? E 

é difícil, é muito difícil lidar com... andar com o outro. Eu sei que lá em casa nós somos quatro e é 

totalmente diferente assim, a gente caminha de maneira diferente. 

Ana Paula: Nos ritmos, não é? 

Nice: Cada um tem o seu ritmo, tem o seu jeito e, mais é de aprendizado e a gente tem que aprender. 

Só que no que eu pude sentir realmente agora no final foi exatamente isso, no momento em que eu 

precisei eles falaram:  não, vem cá a gente vai apresentar. Então isso foi... muito bom 

Ana Paula: ... Aconteceu isso e tirou uma peça fundamental.  E eles deram conta de dividir, não é? 

9 Nice: A princípio a gente tinha até comentado até a possibilidade de assim, não, vamos fazer assim? 

Uma pessoa vai conduzir e os outros vão auxiliando. E quem ia conduzir era eu, olha pra Senhora ver 

como é que as coisas! A Senhora, não sei se a Senhora se lembra. Chegou pra nós, a Senhora nem 
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sabia que a gente ia conduzir dessa maneira, eu ia conduzindo e os outros iam dando... a senhora disse: 

Não, faz o seguinte, divide os grupos e cada um fica em um grupo fazendo a questão do tempo e tal. 

Foi ótimo. Aí foi onde a gente planejou, aí nós viemos na terça feira e aí nós já planejamos separar, 

mais a gente tinha planejado antes, de outra maneira.  

 

ENTREVISTA LANA (GRUPO DE FRAÇÕES) - ENTREVISTA 2  

10 Lana: Então professora, é, com relação ao meu grupo, no início eu senti um pouquinho de 

dificuldade, no momento da fala, que foi da apresentação oral da gente sobre, a questão da história da 

fração, do lógico histórico, e aí eu senti um pouquinho de dificuldade e de entender também a fração, 

porque eu sempre tive muita dificuldade com fração. Mas aí depois, conforme o tempo foi passando e 

a senhora foi dando as orientações e a Karmem também me ajudou muito, a Gabi também. Mas assim, 

a Karmem sempre ajuda demais. Mas aí na hora que foi pra gente montar a  atividade mesmo, que aí a 

gente foi olhar coisas no texto que a senhora entregou pra gente, pra montar a nossa atividade, eu 

comecei a entender de fato do quê que se tratava a fração, só que assim, com muita dificuldade, 

principalmente na parte de medir a casinha. E aí, conforme o tempo foi passando eu e as meninas, a 

gente se reuniu várias vezes e aí a Karmem todas as vezes tirava todas as minhas dúvidas. Eu tinha 

dificuldade na hora de representar um desenho do que... é... da comparação de frações, mas assim, 

tudo a Karmem tirava as dúvidas e a Senhora também ajudou muito. Já com relação aos outros grupos, 

eu, na parte da geometria eu tive muita dificuldade no grupo da geometria. 

Lana: Olha... 

Ana Paula: O que você não vai esquecer? Você falou da dificuldade, mais o que ficou? 

11 Lana: Porque eu não tava entendendo como que calculava a área do quadrado, eu não tava 

entendendo, porque não tinha como dar seis, porque a área da seis. E aí depois eles começaram a 

explicar que a área, ela era, dava dois quadradozinho, só que metade de outro. Mas isso ainda não tava 

fácil pra mim, aí eu conversando com, com as minhas colegas, porque assim, a geometria espacial aqui 

na minha graduação foi bem superficial e no ensino médio também foi, então eu sempre tive 

dificuldade também com geometria. Aí quando eu entrei aqui, tanto que pra calcular a área de uma 

figura geométrica eu tinha dificuldade, e aí depois eu sentei com a Karmem e ela: não Lana, basta 

multiplicar a base pela altura. Aí eu: ah sim. Aí depois elas ficaram discutindo sobre a área. Aí depois 

eu entendi que a área do desenho era os quadradinhos, aí tipo, por exemplo, o retângulo que dava 

certinho era seis quadradinhos pequenos, aí eu entendi. 

 

ENTREVISTA STER (GRUPO ÁLGEBRA) - ENTREVISTA 2  

Ana Paula: Você começou a vir mais nas aulas, você começou a participar mais do seu grupo, a se 

envolver com o trabalho do grupo, não é? 

12 Ester: Sim, porque eu particularmente, não entendia o que a senhora queria propor. Porque a gente 

fazia uma coisa, a gente mostrava né? pra senhora e a senhora falou: Não é isso. Aí você mandava 

mais artigo pra gente ler, ok, a gente lia, beleza. Aí a gente tentava, não era a mesma coisa. Foi aí que 

foi na última apresentação, que vocês falavam assim, a senhora veio e ficou com a gente. Eu, a minha 

parte eu não tinha feito nenhum slide, porque eu não tinha entendido. Depois que a senhora veio aqui, 

explicou direitinho pra gente, que eu fiz a noite e te mandei, por isso eu acho que eu mandei onze e 

quarenta por aí, bem tardão, porque eu tava fazendo que eu tinha que mandar pro Welington colocar a 

parte dele e tudo. Mas pra mim, eu não conseguia entender o quê que a senhora tava querendo passar 

pra nós. Eu, os outros grupos até a Nice, o Welington e a Ana entendiam, mas eu, eu não entendia. 

Então, o welington me explicava, pra mim entender pelo jeito dele. E como eu tenho uma convivência 

com ele, então ele conseguia me passar e aí eu entendia e passava e fazia a minha parte.   

13: Ster: No segundo seminário a Nice estava mais a parte do jogo. Aí a Nice explicou pra Ana e 

explicou pro Welington. A Nice estava explicando pra mim, mas eu não estava conseguindo entender 

o que a Nice estava falando, não estava entendendo de jeito nenhum, pelo jeito dela explicar, pela 

maneira dela explicar. Aí o Welington teve que me explicar, aí que eu fui compreender, aí tipo assim, 
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as perguntas que a senhora falava pra gente indagar eles né? Indagar eles. 

 

ENTREVISTA ANA (GRUPO DE ÁLGEBRA) - ENTREVISTA 2  

14 Ana: Teve que eu, mesmo eu sabendo eu tive que aprender de novo e depois eu esqueci e tive que 

aprender de novo, a falsa posição por exemplo. Então eu fiquei com medo, eu falei não vou dar conta. 

E na proposta de ensino eu falei eu não vou dar conta, porque eu ainda tava pensando na formalidade, 

como que eu vou ensinar uma coisa que nem eu sei? Só que aí não, depois a gente foi estudando, a 

gente foi vendo que a proposta era outra e aí eu fui entendendo. Eu pedi muitas vezes pro Welington 

me explicar porque ele entende mais. Eu falei: Você me explica? Porque eu entrei agora e não sei, não 

lembro muita coisa não.  E por exemplo no grupo de... função não, geometria eu tive um pouco de 

dificuldade. Quando me chamou lá no sorteio eu falei não vou dar conta e era uma coisa são simples, e 

a minha era tão fácil e eu lá já tava travada. Nossa não vou dar conta de fazer isso não, porque eu não 

entendo isso, eu não lembro disso. Mais não, depois comecei a compreender o perímetro. Que é 

medida do contorno, do comprimento, não sei se eu entendi certo, a área que é a superfície, depois que 

eu fui entendendo aquilo mesmo e com certeza foi bom. Porque assim, eu ficava com medo, nossa vai 

me chamar.  

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

 

Na cena 1, foram apresentados o desconforto e as dificuldades dos alunos em 

trabalharem coletivamente, num primeiro momento do experimento. Isso até chegar ao ponto 

em que eles percebem que, se não começassem a discutir coletivamente a proposta dos 

seminários, não iriam conseguir fazer o que lhes era proposto. Só quando eles veem as datas 

das apresentações do seminário chegando perto é que alguns grupos começam a se organizar 

de forma coletiva. De acordo com Duarte (2004), o que dá sentido à atividade do sujeito são 

as relações sociais entre ele e o restante do grupo. Nesta perspectiva, na cena 2, vamos 

apresentar as falas dos alunos, às quais destacam como aconteceu o trabalho coletivo entre 

eles e entre eles e os professores, o que contribuiu para que eles estivessem em atividade de 

ensino, fazendo com que conseguissem compreender o trabalho proposto, superar as 

dificuldades conceituais e atribuir um novo sentido à atividade de estudo. 

Como se tratava de uma proposta de formação que os alunos nunca tinham vivenciado, 

eles tiveram, no início, muita dificuldade para se organizarem e fazer o que lhes era proposto. 

Segundo o problema desencadeador de aprendizagem (Como a compreensão lógico-histórica 

do conceito matemático implica na elaboração e execução de propostas de ensino?) da 

atividade de formação, eles teriam que elaborar uma proposta de ensino explorando o 

conceito em questão, tendo em vista seus nexos internos e externos, os quais seriam 

compreendidos a partir do movimento lógico-histórico desse conceito. Eles não iriam 

encontrar essa abordagem à priori nos livros didáticos. Teriam que se enveredar por estudos e 

pesquisas para, coletivamente, compreenderem o processo histórico, apreendendo, nesse 

movimento, os nexos conceituais para, assim, elaborar esta proposta de ensino. A esse 
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respeito, Sforni (2015) destaca que “para que a ação do professor não seja uma repetição 

irrefletida de procedimentos presentes em livros didáticos ou em modelos de aula disponíveis 

na mídia, o conhecimento acerca das bases teóricas nas quais as metodologias e técnicas estão 

assentadas faz-se necessário” (SFORNI, 2015, p. 378). 

Nos flashes apresentados a seguir, são destacados indícios que demonstram como o 

trabalho coletivo entre os estudantes contribuiu para que superassem suas dificuldades quanto 

à organização da atividade: 

 

O jogo FANTAN, vimos que ele também não satisfazia todos os nexos que 

deveria ser abordado no trabalho, então após uma longa discussão com o 

grupo conseguimos desenvolver algo que contemplava todos os objetivos 

que queríamos alcançar, conciliar o jogo com os nexos internos seguindo um 

movimento lógico histórico até chegar nos nexos externos. E para nós foi 

gratificante a conclusão do trabalho 2, ao observamos que os alunos estavam 

correspondendo nossas expectativas, conseguiam ver todos os nexos e o 

movimento do conceito ao decorrer do tempo. [...] ver que todos nós do 

grupo e os colegas ouvintes também conseguiram entender toda a fase da 

história da álgebra foi gratificante para nosso grupo (Grupo de álgebra, flash 

1). 

A parte de atividade foi a mais difícil pra mim, porque não estava 

entendendo muito o que se queria. Depois que juntamos e um foi explicando 

para o outro, foi se encaixando e as coisas foram rendendo (Isa, flash 3).  

Após analisarmos algumas discussões de como realizaríamos a proposta de 

ensino, surgiram ideias de como induzir o aluno a construir o próprio 

conceito sobre os números racionais (Grupo de frações, flash 4).  

 

 No flash 1, retirado do relato do grupo de álgebra, os estudantes destacam como o 

movimento coletivo do grupo contribuiu para que eles pudessem explorar o jogo, tendo em 

vista os nexos conceituais da álgebra e sinalizam como foi gratificante perceber que os 

colegas da turma compreenderam esses nexos na abordagem que eles fizeram do jogo na 

apresentação do seminário II. Isa, no flash 3, e o grupo frações também sinalizam como a 

interação entre os estudantes ajudou a compreender a organização do trabalho e a elaboração 

da proposta de ensino. De acordo com Vigotski (2000), a colaboração entre pares ajuda a 

desenvolver estratégias e habilidades de solução de problemas, pelo processo cognitivo 

implícito na interação e na comunicação. Esse processo de colaboração foi algo significativo 

em todo desenvolvimento do experimento, pois foi marcante o desenvolvimento dos grupos 

que, logo nos primeiros momentos, conseguiram se organizar colaborativamente, ao passo 

que os demais tiveram muita dificuldade para se apropriarem do processo histórico dos 

conceitos e objetivar a proposta de ensino.  
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Nesse sentido, Bernardes (2012) afirma que o fato de os estudantes se perceberem 

como integrados a uma coletividade de estudo, lhes possibilita tomarem consciência da 

importância dessas ações no estudo compartilhado, o que é decorrente do sentido que eles 

atribuem às ações nas atividades de estudo. A esse respeito, destacamos que só na preparação 

para o segundo seminário, referente à proposta de ensino, os estudantes começam a tomar 

consciência da importância da colaboração entre os integrantes do grupo, como vemos na fala 

de Nice nos flashes 6 e 7: 

 

[...] Mas quando a gente sentava, por exemplo, uma coisa boa é que quando 

a gente sentava, que via que a coisa apertava, mais gente nós temos que 

fazer, como que a gente vai fazer? Aí, mais era assim, nos, como é que a 

gente fala? Nos acréscimos do segundo tempo (Entrevista 2, Nice, flash 6). 

Agora, como equipe, o quê que a gente precisava? No início já sentar e fazer 

isso que era pra ser feito no final se a gente começar teria sido muito mais 

rápido. (Entrevista 2, Nice, flash 7). 

  

A pressão pelo tempo nos parece um motivo compreensível que leva os estudantes, 

sob pressão, a se articularem para o desenvolvimento da atividade que, posteriormente, se 

transforma em motivo eficaz.  Moura e Cedro (2016) explicam esse processo de compreensão 

do trabalho coletivo, afirmando que esse tipo de trabalho só é compreendido pelos futuros 

professores à medida que “eles se apropriam ou elaboram e organizam conjuntamente os 

conhecimentos que surgem nas relações de ensino e aprendizagem. Somente assim, esse 

conhecimento é inserido no novo modelo de ação pedagógica do professor, o qual é 

convalidado pelo coletivo de sujeitos que o cerca” (CEDRO; MOURA, 2016, p. 258). De 

acordo com os autores, o processo de significação do trabalho coletivo pelos estudantes vai se 

transformando à medida que eles vão mobilizando os conhecimentos envolvidos na atividade 

de ensino. 

Complementando essa ideia, Asbahr (2011) reitera que, dependendo de como a 

atividade pedagógica é organizada, o motivo compreensível (no nosso caso, tempo) pode ser 

transformado em motivo de estudo. Isso irá depender do papel do professor na organização 

das atividades coletivas a partir da compreensão do caráter coletivo da aprendizagem humana. 

Na cena 1, evidenciamos como os professores intervinham na condução dos grupos nesta 

questão da colaboração, e a própria organização da estrutura do experimento tinha essa 

intencionalidade. O destaque dos flashes a seguir revela como os estudantes perceberam a 

importância das intervenções dos professores: 

 

[...] a senhora disse: Não, faz o seguinte, divide os grupos e cada um fica em 

um grupo fazendo a questão do tempo e tal. Foi ótimo. Aí foi onde a gente 
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planejou, aí nós viemos na terça feira e aí nós já planejamos separar, mais a 

gente tinha planejado antes, de outra maneira (Nice, flash 9).  

[...] a minha parte eu não tinha feito nenhum slide, porque eu não tinha 

entendido. Depois que a senhora veio aqui, explicou direitinho pra gente, 

que eu fiz a noite e te mandei [...] Eu, os outros grupos até a Nice, o 

Welington e a Ana entendiam, mas eu, eu não entendia. Então o welington 

me explicava pra mim entender pelo jeito dele. E como eu tenho uma 

convivência com ele,  então ele conseguia me passar e aí eu entendia e 

passava e fazia a minha parte.  (Ester, flash 12). 

com o desenvolver dos nossos seminários e dos seminários dos demais 

discentes, pude perceber a ligação que há entre cada conteúdo apresentado e 

sua real importância, quando nossos professores faziam as intervenções 

atentando-nos para a interligação dos conteúdos apresentado (Valter, flash 

2).  

 

Em suas entrevistas, Nice (flash 10) e Ester (flash 13) destacam como a intervenção 

dos professores auxiliou para que elas compreendessem melhor a dinâmica da atividade de 

ensino proposta. Valter (flash 2) faz referência aos seminários apresentados por todos os 

grupos, que permitiram que ele tivesse a visão de totalidade dos conceitos matemáticos e 

interconectasse o que foi explorado nos seminários com as intervenções dos professores. 

Bernardes (2012), assim, faz referência a esta relação grupo-classe-intervenção do professor: 

 

As ações de reflexão coletiva, tanto nos pequenos grupos, quanto nos grupo-

classe, devem ser mediadas pelo professor que promove situações que 

possibilitam a superação das elaborações iniciais dos estudantes, rumo ao 

conceito teórico. Tais mediações ocorrem no campo da linguagem oral e 

escrita e devem ser definidas a partir da consciência do professor quanto aos 

nexos internos do conceito, quanto às formas de manifestação da 

aprendizagem dos estudantes por meio do pensamento e da linguagem. 

(BERNARDES, 2012, p. 102).  

 

Em consonância com esta afirmação de Bernardes (2012), a todo o momento tínhamos 

a intencionalidade de fazer intervenções a fim de que os estudantes fossem superando suas 

elaborações iniciais, não só quanto aos conceitos envolvidos na disciplina, mas também 

quanto ao trabalho coletivo. As intervenções eram feitas nas correções das tarefas, nos 

momentos de discussões de textos, como foi abordado nas cenas do episódio 2 desta unidade 

de análise, nos momentos em que os grupos se reuniam para discutir os seminários, nas 

entrevistas e conversas individuais, nas apresentações dos seminários, ou seja, elas foram o 

elemento-chave para que os estudantes estivessem em atividade de estudo. 

A contribuição da coletividade não só ajudou os estudantes a compreenderem a 

dinâmica e a organização dos seminários, como também ajudou na compreensão dos 

conceitos matemáticos, necessários para a elaboração da proposta de ensino e dos conceitos 

explorados no seminário II. Como Asbahr (2012) confirma em sua tese, por meio das palavras 
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de Vigotski, é através dos outros que nos convertemos em nós mesmos, e a mediação 

simbólica é um dos elementos centrais na formação dos sujeitos humanos. Os flashes, em 

destaque a seguir, mostram como a ajuda dos colegas auxiliou na compreensão conceitual: 

 

Eu simplesmente tenho dificuldade de entender, então, tipo assim... Explica 

uma vez, eu não entendo. Duas vezes, um pouco. (...) Aí como eu não 

entendo, vou pedir ajuda para outras pessoas me explicarem melhor, aí que 

começa a sair entendeu? (Ster, entrevista 1, flash 5). 

[...] E na proposta de ensino eu falei eu não vou dar conta, porque eu ainda 

tava pensando na formalidade, como que eu vou ensinar uma coisa que nem 

eu sei? Só que aí não, depois a gente foi estudando, a gente foi vendo que a 

proposta era outra e aí eu fui entendendo. Eu pedi muitas vezes pro 

Welington me explicar porque ele entende mais. Eu falei: Você me explica? 

Porque eu entrei agora e não sei, não lembro muita coisa não [...] (Ana, flash 

14).  

 

Estas falas de Ster (flash 5) e Ana (flash 15) refletem o que Davídov (1999b) afirma a 

respeito da solicitação de ajuda dos pares. Segundo ele, quando pedimos ajuda a alguém, 

significa que reconhecemos as potencialidades das pessoas. Essa solicitação de ajuda é algo 

que ocorre na estrutura da atividade coletiva, a atividade que está envolvida com problemas 

do indivíduo ou da equipe. Isso significa que um indivíduo, enquanto constituído de um 

sujeito coletivo, tem uma ideia sobre suas posições e potencialidades. A essa consciência, 

segundo Davídov, Ilyenkov chamou de ideal no homem. 

Essas falas nos flashes em destaque sinalizam como, em um trabalho coletivo, temos 

que estar dispostos a solicitar ajuda quando necessitamos. No entanto, essa abertura não 

acontece imediatamente, é preciso tempo para que os integrantes do grupo se conheçam e 

desenvolvam a relação de confiança e liberdade entre si para recorrer um ao outro. Além 

disso, essa atitude de abertura para expor suas dúvidas requer que o sujeito tenha 

receptividade a várias opiniões, ignorando as ideias pré-concebidas e, assim, admitir a 

possibilidade do erro. Davídov (1999b) analisa esse comportamento do sujeito solicitar ajuda 

como uma forma de refletir sobre suas próprias ações. 

 

Suas ações podem não ser bem sucedidas ou requerem ajuda, avaliação ou 

controle que está além das possibilidades do indivíduo, mas que poderiam 

ser analisadas por outros. É por este motivo que um componente como o 

apelo, que pressupõe um plano ideal, ao mesmo tempo pressupõe a reflexão 

da pessoa, que é dirigida para si própria, apara suas ações, para seu 

componente da atividade dentro da atividade coletiva (DAVÍDOV, 1999b, n. 

p).  

 



201 

 

De acordo com estas considerações, o fato de os integrantes do grupo de números não 

terem afinidade uns com os outros dificultou essa abertura e liberdade na relação entre eles. 

Isso só foi se tornando possível com a convivência e ocorreu mais no final do experimento. 

Nas situações apresentadas nos flashes a seguir, fica nítido como a coletividade entre 

os colegas e a mediação dos professores interferiu no processo de apropriação dos conceitos 

matemáticos: 

 

[...] aí eu senti um pouquinho de dificuldade e de entender também a fração, 

porque eu sempre tive muita dificuldade com fração. Mas aí depois, 

conforme o tempo foi passando e a senhora foi dando as orientações e a 

Karmem também me ajudou muito, a Gabi também. Mas assim, a Karmem 

sempre ajuda demais. Mas aí na hora que foi pra gente montar a  atividade 

mesmo, que aí a gente foi olhar coisas no texto que a senhora entregou pra 

gente, pra montar a nossa atividade, eu comecei a entender de fato do quê 

que se tratava a fração, só que assim, com muita dificuldade, principalmente 

na parte de medir a casinha. [...] reuniu várias vezes e aí a Karmem todas as 

vezes tirava todas as minhas dúvidas. Eu tinha dificuldade na hora de 

representar um desenho do que... é... da comparação de frações, mas assim, 

tudo a Karmem tirava as dúvidas e a senhora também ajudou muito (Lana, 

flash 10 – A aluna se refere ao conteúdo que era objeto de estudo do seu 

grupo).  

[...] aí eu conversando com, com as minhas colegas, porque assim, a 

geometria espacial aqui na minha graduação foi bem superficial e no ensino 

médio também foi, então eu sempre tive dificuldade também com geometria. 

Aí quando eu entrei aqui, tanto que pra calcular a área de uma figura 

geométrica eu tinha dificuldade, e aí depois eu sentei com a Karmem e ela: 

não Lana, basta multiplicar a base pela altura. Aí eu: ah sim. Aí depois elas 

ficaram discutindo sobre a área. Aí depois eu entendi que a área do desenho 

era os quadradinhos [...] (Lana, flash 11 – A aluna se refere a uma atividade 

desenvolvida por um grupo no seminário II).  

[...] Aí a Nice explicou pra Ana e explicou pro Welington. A Nice estava 

explicando pra mim, mas eu não estava conseguindo entender o quê que a 

Nice estava falando, não estava entendendo de jeito nenhum, pelo jeito dela 

explicar, pela maneira dela explicar. Aí o Welington teve que me explicar, aí 

que eu fui compreender, aí tipo assim, as perguntas que a senhora falava pra 

gente indagar. Indagar eles (Ester, flash 13).  

 

Lana destaca o apoio dos colegas e professores em dois momentos do experimento. No 

flash 10, ela faz referência ao modo como foi se apropriando do conceito de fração. Nesse 

sentido, ela destaca o material bibliográfico disponibilizado pelos professores como 

instrumento mediador desse processo. No flash 11, ela faz referência ao jogo (Geo-pá) sobre 

áreas, que foi apresentado no seminário do grupo de geometria; na ocasião, ela foi convidada 

a participar do jogo e não conseguiu calcular a área da figura proposta. Ela deixou claro sua 

dificuldade conceitual de área de uma figura, conteúdo que não foi visto na educação básica e 

também na graduação e que, agora, com a ajuda das colegas, conseguiu compreender o 
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referido conceito. Ster, no flash 14, faz referência ao papel da linguagem na apropriação 

conceitual, quando diz que compreende melhor quando seu colega explica. Nessa situação 

apresentada por Ster, fica claro o papel da linguagem como instrumento mediador entre o 

sujeito e o conhecimento. Esses aspectos sinalizados pelos flashes coadunam com o que 

assevera Azevedo (2013) em relação aos instrumentos mediadores do sujeito com o seu objeto 

de estudo no processo de aprendizagem: 

 

A aprendizagem não pode ser explicada, senão como um processo resultante 

de um conjunto de ações mediadas, com grande variedade de elos 

intermediadores, ora o outro (professor e colegas), ora material (livros, 

cadernos, e tantos outros dessa natureza), ora elementos psicológicos 

(palavra, lembranças, conhecimentos, pensamentos). Seja signo ou 

instrumento, esses elementos se fundem nas funções desempenhadas pela 

linguagem: planejamento, análise, síntese, em suma, comunicação. Não há 

dúvida, a linguagem, em qualquer fase do desenvolvimento humano, é o 

instrumento/signo que reúne infinidades de funções semióticas (AZEVEDO, 

2013, p. 70). 

 

Em sua exposição, Azevedo (2013) faz destaque para as diversas formas de mediação 

que estão envoltas no processo de aprendizagem. Nesse quesito, os instrumentos mediadores 

pensados para a atividade de formação, proposta no experimento dessa pesquisa, foram os 

mais variados, tendo em vista as especificidades dos alunos. Então, foram utilizados, além das 

intervenções dos professores: textos, vídeos, dinâmicas de grupos, exposições orais, debates, 

entre outros, os quais tiveram papel preponderante para aguçar a necessidade dos estudantes 

em relação à atividade de estudo; como destaca Sérgio: 

 

Uma coisa que eu não tenho o hábito, aí não me interessa tanto. Mas eu vi, 

eu me interessei quando eu fui atrás de algumas coisas sobre jogos e tal, 

os textos que a senhora passou. Me interessou essa questão do despertar 

no aluno o interesse através da história. Foi interessante (Sérgio, 

entrevista 2). 

 

Ainda a respeito do processo de apropriação, Bernardes (2012) explica como acontece 

o movimento intrapsíquico-interpsíquico-intrapsíquico em uma situação coletiva de estudo: 

 

No processo dialógico do conceito, as elaborações pessoais dos estudantes, 

apropriadas em situações de aprendizagens anteriores (manifestações 

intrapsíquicas – produto da internalização do conhecimento mediado em 

situações interpessoais), postas no movimento de reflexão nos pequenos 

grupos de estudo, são transformadas em elaborações coletivas (manifestação 

interpsíquica). No momento em que as elaborações coletivas dos pequenos 

grupos são colocadas em movimento de reflexão na coletividade de estudo, 

no grupo-classe, estas são novamente reelaboradas, superando as condições 
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iniciais por meio das mediações do conhecimento teórico promovidas pelo 

professor (BERNARDES, 2012, p. 103).  

 

 No decorrer do experimento, ocorreram imprevistos no momento da apresentação do 

seminário dos grupos de álgebra e funções. Este fato deixa nítido como o trabalho coletivo 

contribuiu para que os grupos se reorganizassem em função desses imprevistos. No primeiro 

seminário, um integrante do grupo de funções esteve doente e não conseguiu comparecer à 

aula no dia da apresentação. Esse aluno era um dos que estava mais envolvido com o trabalho 

e, como o grupo ainda não estava coletivamente organizado, eles não conseguiram fazer uma 

boa apresentação. Na entrevista, Isa destaca esse fato: “Mas no primeiro seminário faltou o 

Sérgio na apresentação, ele estava doente, eu e a Beatriz temos vergonha de falar na frente, 

ficamos pegada muito no caderno” (Isa, entrevista 2).  

O mesmo incidente aconteceu com o grupo de álgebra na apresentação do segundo 

seminário, em que Nice também ficou doente e não pôde comparecer. Nice era integrante 

chave do grupo, pois ela vinha se empenhando, desde o início, na organização do trabalho. 

Nesse momento, o grupo já havia se organizado coletivamente, então, na ausência de Nice, os 

colegas conseguiram se articular para apresentar o seminário, como ela destaca: “[...] aí no 

segundo aconteceu um imprevisto comigo. Se nós não tivéssemos sentado um dia antes, não 

tinha acontecido nada. Porque a maior parte dessas coisas assim estava na minha cabeça, aí ia 

ser difícil [...]” (Entrevista 2, Nice, flash 7). 

Nesta cena, procuramos evidenciar indícios que revelam como o trabalho coletivo 

entre os estudantes e entre estes e os professores contribuiu para que eles estivessem em 

atividade de estudo e compreendessem as tarefas propostas e os conceitos explorados na 

atividade. Por meio dos flashes, pudemos constatar que a tomada de consciência deles, em 

relação à importância das ações compartilhadas, aconteceu somente quando se perceberam 

integrados no movimento coletivo do grupo, a partir da necessidade de organizar o segundo 

seminário. Ou seja, quando eles precisam mobilizar os conhecimentos envolvidos na atividade 

de ensino para fundamentar uma atividade mais prática, aí eles começam a ver necessidade 

dos estudos teóricos. O “tempo”, que num primeiro momento é um motivo que os leva a se 

organizarem, se transforma em um motivo eficaz – organizar uma proposta de ensino. Esse 

movimento de transformação do motivo dos estudantes se dá pelas mediações dos colegas e 

pela mediação dos professores em um processo de intervenção pedagógica constante.  

Todo esse cenário de formação coaduna com o que afirma Moura (2004) em relação à 

interação com os colegas; segundo o autor, movido por um motivo pessoal e coletivo é que o 

professor se forma. Ele explica que o motivo pessoal está relacionado “com o conjunto de 
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saberes e expectativas sobre a vida e os rumos que acredita serem válidos para empreender 

seu trabalho. Os motivos coletivos são dados por acordos que se estabelecem entre os que 

constituem os espaços de aprendizagem” (MOURA, 2004, p. 261). 

Em síntese, no episódio 3, procuramos mostrar como a coletividade contribuiu com o 

processo de apropriação conceitual. Para isso, apresentamos na cena 1 as dificuldades dos 

estudantes para se envolverem no trabalho coletivo e quais fatores interferem nesse processo.  

Na cena 2, evidenciamos como eles superam estas dificuldades e começam a se organizar 

colaborativamente e entrar em atividade de estudo. Mediante as limitações apresentadas pelos 

estudantes para desenvolver o trabalho coletivo, compreendemos que os motivos que eles 

trazem para fazer o curso de licenciatura em Matemática e para fazer a disciplina HM, o 

sentido que eles têm de trabalho em grupo e a visão pragmática do ensino são fatores que 

evidenciaram os objetivos dos integrantes do grupo dentro da atividade e os levaram a não se 

integrarem entre si. Outro fator que contribuiu para que os estudantes não desenvolvessem a 

atividade compartilhada, num primeiro momento, é que eles não têm uma cultura de trabalho 

coletivo no que diz respeito à colaboração, troca de ideias, aceitação das diferenças dos outros 

e organização do tempo.  

A tomada de consciência dos estudantes em relação à importância das ações 

compartilhadas aconteceu somente quando eles começaram a ver a necessidade dos estudos 

teóricos para organizar o segundo seminário. Ou seja, quando eles precisaram mobilizar os 

conhecimentos envolvidos na atividade de ensino para fundamentar teoricamente uma 

atividade mais prática. Esses fatos evidenciam um movimento de mudança dos alunos em 

relação ao seu comportamento diante do que estava sendo proposto. Nesse sentido, Puentes e 

Longarezi (2017) enfatizam que a capacidade de estudar ou ensinar-se significa, por um lado, 

que o aluno deve ser capaz de identificar as próprias limitações e, por outro, saber transformar 

os limites de suas habilidades, ou seja, a base da atividade de estudo é a formação reflexiva do 

estudante. 

Chegamos ao fim da análise da primeira unidade de análise que teve como objetivo 

apresentar indícios do processo de apropriação conceitual da história da matemática no 

ensino, no movimento em que os estudantes começam a entrar em atividade de estudo, a partir 

da organização da Atividade Orientadora de Formação (AOF). Nesse propósito, os episódios 

evidenciaram os sentidos pessoais dos estudantes em relação a HM, o processo de apropriação 

dos nexos conceituais da HM no ensino e como a coletividade influenciou nesse processo de 

apropriação quando os estudantes estão em atividade.  
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Assim, as cenas do primeiro episódio nos revelam que os sentidos que os estudantes 

atribuem à HM, ao iniciarem a disciplina, estão voltados para uma perspectiva internalista 

(VIANNA, 1995), que compreende o desenvolvimento histórico da matemática em uma visão 

interna de construção linear, sem considerar os aspectos externos e sociais que influenciam tal 

desenvolvimento.  

Nas tarefas propostas, os sentidos que estudantes apresentam em relação aos livros 

didáticos e aos exercícios de matemática são voltados para os aspectos informativos, lúdicos e 

motivacionais, os quais são coerentes com a concepção historiográfica de vertente positivista, 

a qual enfatiza aspectos ligados à natureza biográfica dos matemáticos e narração de fatos. Na 

análise das cenas e de dados construídos por meio de outros instrumentos de pesquisa, 

percebemos que esses sentidos estão relacionados com a concepção de ensino que os 

estudantes têm, a qual está de acordo com as significações sociais de ensino condizentes com 

a epistemologia da prática e com os pressupostos pedagógicos da Escola Nova.  

A partir do desenvolvimento das tarefas propostas na AOF, nas quais as ações 

mediadoras dos professores, dos colegas e dos instrumentos utilizados nas ações de estudo 

foram balizadores, os estudantes começam a se apropriar dos nexos conceituais da HM no 

ensino. Esse fato pode ser evidenciado, no segundo episódio, na medida em que eles 

começam a ressignificar pedagogicamente a HM, deixando de enfatizar o seu aspecto 

motivacional e passam a ter um posicionamento mais crítico, vendo na história uma 

possibilidade de compreender o conceito em sua essência. Ou seja, eles vão se apropriando do 

conceito lógico-histórico quando entendem que, no processo histórico, os fatos não acontecem 

de forma articulada e organizada, como nos livros, e que o professor, com seu conhecimento e 

pensamento lógico, pode compreender os nexos conceituais do conteúdo a ser ensinado e 

materializar essas ideias numa lógica passível de ensinar para os alunos. 

No decorrer do experimento, percebemos que os acadêmicos se envolvem mais em 

aulas dinâmicas, que exigem deles uma atitude ativa, em que estejam participando do 

processo. Nesse sentido é que nós, como professores, precisamos estar atentos ao perfil de 

alunos com os quais estamos trabalhando, visando mobilizar a atenção deles para as aulas. 

Atualmente, estamos lidando com uma geração que não consegue ficar parada por muito 

tempo, uma geração conectada, que recebe informações de forma muito rápida. Em sua 

pesquisa, Azevedo (2013) ressalta que é consensual, no corpo dos trabalhos estudados por ela, 

a ideia de que os estudantes falam e perguntam mais em contextos em que as intervenções 

docentes são mais diversificadas. Segundo a autora: 
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Quanto mais variados forem os modos de mediação, mais se contribui para o 

enriquecimento do processo de comunicação, sobretudo no que diz respeito à 

participação dos estudantes. Além da variedade dos recursos discursivos, a 

qualidade e o conteúdo dos discursos no processo dialógico também 

influenciam essa participação (AZEVEDO, 2013, p. 85). 

 

Todavia, mesmo que os alunos apresentassem maior envolvimento nas aulas mais 

dinâmicas, reitero que a exposição pelo professor, em certos momentos, é importante, pois 

nem sempre disponibilizamos de tempo para tratar todo assunto e a aula expositiva permite 

abordarmos o conteúdo de forma mais rápida. No entanto, nem por isso esse tipo de aula 

dispensa a participação dos envolvidos. São aulas que precisam ser mais dialogadas, com 

perguntas que levem os alunos a pensarem a respeito do que está sendo exposto. Farias et al. 

(2011) salientam que, mesmo sendo uma estratégia de ensino característica de um modelo 

tradicional, as exposições não são por sua natureza desprezíveis. Os autores argumentam que 

esta relação poderá estar no centro de uma opção pedagógica crítica, progressista, 

transformadora, na medida em que o diálogo se estabelece como fundamento, em que a 

exposição dialogada seja orientada pela prática social dos alunos, por sua problematização e 

análise. Essa perspectiva nega a verticalidade e o autoritarismo nas relações educativas em 

torno da busca pelo conhecimento e pela emancipação do outro. Nessa direção, Freire (1987) 

assevera que o educador libertador iluminará a realidade mesmo com aulas expositivas. 

Segundo ele, a questão é o conteúdo e o dinamismo da aula, a abordagem do objeto a ser 

conhecido, no sentido de reorientarem o estudante para sociedade de forma crítica e 

estimularem seu pensamento crítico. 

 Nesse movimento de apropriação conceitual, proporcionado pela AOF, os 

estudantes participantes desta pesquisa passaram por um processo de resistência para 

desenvolverem uma atividade compartilhada, num primeiro momento. Assim, as cenas que 

compõe o terceiro episódio nos revelam estas dificuldades e como foram superadas, 

possibilitando que os estudantes estivessem em atividade. Nessas cenas ficou evidenciado que 

as dificuldades apresentadas em desenvolver uma atividade compartilhada são compreendidas 

a partir dos motivos que os estudantes apresentam para fazer o curso e para fazer a disciplina 

(conforme destacado na cena 1), o sentido que eles têm de um trabalho em grupo e a visão 

pragmática do ensino. Esses motivos explicam porque os estudantes, num primeiro momento, 

apresentam resistência para fazer os estudos teóricos, levando-os a objetivos diferentes na 

realização das tarefas de estudo propostas nas atividades de formação.  

Foi só a partir da necessidade de organizarem o segundo seminário que os estudantes 

se integraram no movimento coletivo dentro do grupo e tomaram consciência da importância 
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das ações compartilhadas. Nesse processo de tomada de consciência, ocorre uma nova 

objetivação de suas necessidades – fazer os estudos teóricos para fundamentar a proposta de 

ensino que precisavam organizar – e, consequentemente, uma mudança em relação aos seus 

motivos para realizar as tarefas. A partir desse movimento, eles passaram a ver sentido nas 

ações de estudos teóricos e a estar em atividade de estudo. Esse movimento de transformação 

de motivos pode ser corroborado pela afirmação de Leontiev (1988), de que a transformação 

do motivo da atividade ocorre quando o resultado da ação é, para o sujeito, mais significativo 

do que o motivo que a induziu. Nessa transformação do motivo, de modo que este passasse a 

coincidir com o objeto da ação, o estudante transforma esta ação em atividade.  

  

5.2.2 Segunda Unidade de Análise e a constituição dos episódios e cenas que a compõem  

 

Quadro 11 – Segunda Unidade de Análise 

Segunda Unidade de Análise 

 

 O movimento lógico-histórico e o processo de apropriação dos conceitos matemáticos 

 

 

Episódio 1 – A compreensão do movimento lógico-

histórico e os indícios reveladores da criação dos 

motivos (sentidos) vinculados aos conceitos 

matemáticos. 

Cena 1: Dificuldades de compreender a não 

linearidade dos fatos  

Cena 2: Um novo significado para a história 

da matemática: o par lógico histórico  

Cena 3: Uma compreensão lógica da história 

da matemática e seu papel didático  

Episódio 2 – Os significados para os conceitos 

matemáticos 

 

Cena 1: O movimento histórico dos conceitos 

matemáticos 

Cena 2 (Parte I e II): Compreendendo os 

conceitos matemáticos numa discussão 

coletiva. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Dando continuidade ao movimento de análise e entendendo que, no contexto de um 

curso de formação de professores de matemática, o processo de significação envolve os 

conceitos matemáticos, a segunda unidade de análise teve como objetivo evidenciar que, a 

partir da compreensão do movimento lógico-histórico dos conceitos matemáticos, os 

estudantes vão ressignificando seus sentidos em relação a esses conceitos e atribuindo-lhes 

novos significados em um processo de apropriação conceitual. A fim de compreender esse 

processo, criamos esta unidade, que é composta por dois episódios: a compreensão do 

movimento lógico-histórico e os indícios reveladores da criação dos motivos (sentidos) 
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vinculados aos conceitos matemáticos (episódio 1); e os significados para os conceitos 

matemáticos (episódio 2). 

 

5.2.2.1 Episódio 1: A compreensão do movimento lógico-histórico e os indícios reveladores 

da criação dos motivos (sentidos) vinculados aos conceitos matemáticos 

 

De acordo com Esteves e Souza (2017), ao se apropriar do aspecto histórico e lógico 

dos objetos de ensino, no nosso caso, os conceitos matemáticos, o professor identifica a 

essência desse objeto, seus nexos conceituais, o que propiciará a organização da atividade de 

ensino a partir de outros contornos, superando as formas de ensino de matemática baseadas no 

treino, na repetição e na memorização. Nesse processo de apropriação conceitual e 

organização da atividade de ensino, o professor (ou futuro professor) vai modificando seus 

motivos em relação ao seu objeto, a atividade de ensinar, pois, conforme foi dito na 

introdução desta pesquisa, um aspecto importante na transformação dos motivos refere-se à 

essencialidade do conhecimento matemático (CEDRO; MOURA, 2017). Na interface entre o 

movimento lógico-histórico dos conceitos matemáticos e os motivos dos estudantes, este 

episódio é composto por três cenas que retratam: as dificuldades dos estudantes em 

compreender a não linearidade dos fatos; um novo significado para a história da matemática: 

o par lógico histórico e a compreensão lógica da história da matemática e seu papel didático. 

 

Quadro 12 – Cena 1, Episódio 1, Unidade 2  

Segunda Unidade de Análise 

O movimento lógico-histórico e o processo de apropriação dos conceitos matemáticos 

Episódio 1- A compreensão do lógico-histórico e os indícios reveladores da criação dos motivos 

(sentidos) vinculados aos conceitos matemáticos. 

Cena 1: Dificuldades de compreender a não linearidade dos fatos 

Localização e cenário de efetivação da Cena 1 - Esta cena é composta pela décima aula, décima 

quarta, décima sexta e vigésima aula. A décima, a décima sexta e vigésima aula eram estudos em 

grupo para discutir as pesquisas. A décima quarta aula foi a realização do Júri Simulado. 

Transcrições da cena 1: 

AULA 10 

Robertson: Não tem, por exemplo, a criação dos números naturais, da onde que eles surgiram, nem 

aqui tem, o livro que a gente mais achou tem um. 

Leonardo: É porque na verdade esse livro não é um livro de história, ele é um livro de conceitos 

fundamentais da matemática e ele usa a história como uma, um fator para você entender o 
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procedimento. 

Robertson: Peguei esses dois, mas esse aqui nenhuma fala de números naturais. 

Leonardo: Esse aqui é sobre matemática? Números e numerais, esse aqui é do Higino, mas quando 

ele fala de numeração é tudo natural, números sistemas, é que é o seguinte, porque número natural ele 

vai surgir depois que surgiu os números né, então primeiro você vai ter que contar a história dos 

números e aí depois você vai ver como é que surgiu o número natural certo? Então o número natural, 

número inteiro, número racional não tinha essa classificação, tinha sim número inteiro e tinha número 

fracionário, de medidas né não é um número inteiro, mas aí você vai ver sobre o número natural, o 

número mesmo ... 

1. Robertson: Ah, então a gente não fala sobre números naturais específicos? 

2. Newton: Não, a gente fala da origem dos números. Porque era das necessidades de contagem. Eu 

acho que a ideia geral é isso, deve ter surgido de diferentes formas! Uma parte do livro que eu li, acho 

que um texto da aula, falava que contava utilizando os dedos 

AULA 16: 

Ster: A gente podia ver como é que iniciou, como é que chegou a palavra álgebra e depois vir aqui, 

chegar nesse assunto “álgebra elementar, abstrata e moderna”. 

3. Ana: A gente podia discorrer então todo o histórico e a gente pode juntar o que você falou, tanto a 

origem, a influência da obra que de certa forma influenciou no nome da álgebra, que foi o primeiro 

relato e depois a gente pode, mas não sei, a gente tem que montar porque é um quebra cabeça.  

AULA14: JÚRI SIMULADO 

Ana Paula: Quais são os outros argumentos? Sem ser réplicas do que eles falaram? 

4. Rodrigo (grupo contra): Sim, mas então, o tempo perdido em questão de material, porque o 

seguinte é igual lá no livro, no texto mesmo ele relata porque tem questão de você não tem a parte da 

história que exemplifica aquilo tudo montadinho, tudo a maioria dos que eles encontram são 

incompletos, os materiais não são completos, não estão na língua da pessoa então é complicado isso aí 

também.  

 

AULA 20 

... 

Ana Paula: Gente, mas vocês não trazem o que vocês fizeram, por que aqui esse momento não é só 

apresentar as coisas para mim, é para vocês, porque assim, do que cada um leu você entendeu tudo? A 

Bárbara entendeu tudo? Então, é fazer e realmente discutir para entender o conceito. Precisa estar 

muito claro para vocês o conceito e aí a ideia de número, se vocês forem olhar todos vão ver que ele 

parte de qual necessidade? A necessidade que você pesquisou foi a mesma coisa?  Todos os livros que 

você pesquisou foi a mesma coisa?  

5. Robertson: Não é a mesma coisa, mas foi o mesmo caminho.  

Ana Paula: Que caminho? 

6. Robertson: Egípcio tinha necessidade de achar a distância e quando o rio tava cheio e quando o rio 

tava vazio... 

Ana Paula: Foi aí que surgiu a necessidade de número? 

6. Robertson: Então, não daqui, mas igual dos árabes a necessidade de contar as mercadorias 
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Ana Paula: Tá. Mas, aí como eles fizeram? Como que é esse processo? Como começou esse 

processo? 

7. Newton: Porque no livro do Boyer ele fala da necessidade de contagem, ele fala de igual de contar 

com as mãos e com os dedos e depois, se você conta com dedos você não tem como guardar a 

quantidade, aí ele começa a usar monte de pedras e depois ele fala também de marcações, em sei lá, 

pedaço de barro, outras coisas que eu não me lembro agora, mas ele não fala especificamente como 

surgiu isso em cada lugar. 

.... 

Ana Paula: Não, vocês vão contar a história, no primeiro seminário vocês contam a história, vocês 

têm que entender essa história para quê? Para entender o conceito, eu quero saber o que é o nexo 

interno de números. 

8. Robertson: Mas, de onde saiu a ideia de nexo interno? Porque o nexo interno de número surgiu de 

vários lugares ao mesmo tempo!  

Ana Paula: Então, é isso que vocês precisam discutir... 

Robertson: Mas como que a gente vai discutir isso? 

Ana Paula: Trazendo e a gente dialogando, vocês junto comigo, aí vocês não trazem o que cada um 

pesquisou como é que eu vou ajudar vocês? 

Robertson: Professora esse é o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida! 

Ana Paula: Exatamente, igual eu estou falando, a história ela não é linear e é isso que a gente vai 

começar, quando você vai vendo num livro, no outro, o que abordar que ele faz e a gente tem que 

conversar para saber; então, vamos fazer assim, vamos trazer essa ideia aqui, uma ideia vai 

complementando a outra, vocês vão montar entendeu? O que está no livro, com o que tá no outro... 

9. Robertson: Mas são divergentes professora!  

Ana Paula: Não, não são. 

Robertson: Lógico que são, cada um... 

Ana Paula: A essência, a ideia de número ela é diversa, ela tem vários conceitos? 

10. Robertson: Não, mas ela vai sendo montada a partir de vários conceitos... 

Ana Paula: Veio das necessidades, mas qual que é a essência? É isso que a gente tem que achar. 

11. Robertson: A essência do que é contagem, presença principal dos números aparecer foi contagem.  

Ana Paula: Então, mas você trouxe outro conteúdo isso é contagem? 

12. Robertson: Então, isso foi a necessidade daquela época. 

Ana Paula: Mas era o que, medir? 

13. Robertson: Mas no medir tem números, que é contagem. 

... 

Ana Paula: Esse livro aí vocês já conseguiram identificar o que que é importante nele, dá para trazer? 

Porque não dá para você ler o livro todo. 

14. Helena: E traz a ideia de sentido, que no início é mais questão de sentido, de sensação mesmo 

depois surgiu essa ideia mesmo de contar. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Conforme a proposta do episódio 1, da unidade 2, que tem como foco a compreensão 

do movimento lógico-histórico dos conceitos matemáticos, a cena 1 (Dificuldades de 

compreender a não linearidade dos fatos) apresenta momentos do experimento didático 

formativo em que os estudantes demonstram suas inquietações em relação ao processo 

histórico destes conceitos em detrimento de sua organização lógica. A partir do momento em 

que os estudantes começam a realizar as pesquisas e percebem que, muitas vezes, os fatos 

históricos não tinham conexão entre uma civilização e outra, que os fatos não se constituem 

linearmente, eles percebem que a matemática historicamente construída não é organizada 

como um corpo teórico bem estruturado como temos hoje, eles sentem dificuldades para 

pensar uma organização lógica dos seminários. 

Nesse sentido, esta cena se articula com as cenas 2 e 3 deste episódio 1, mostrando, 

por meio destas inquietações, como os estudantes vão se apropriando do conceito lógico-

histórico e vão significando o papel da HM no ensino, bem como ampliando suas percepções 

em relação aos conceitos matemáticos. Assim, apresentamos nesta cena fragmentos de três 

aulas (10, 16 e 20) que eram destinadas às discussões dos grupos de estudos e parte da aula 

14, em que foi realizado o júri simulado.  

No decorrer da discussão do júri simulado, Rodrigo (flash 4) que era do grupo que 

defendia um posicionamento contrário à abordagem da HM no ensino, destaca a questão da 

não linearidade do processo histórico: “tem questão de você não tem a parte da história, que 

exemplifica aquilo tudo montadinho, tudo a maioria do que eles encontram são incompletos, 

os materiais não são completos” (Rodrigo, flash 4, cena1). 

Vejamos que ele faz uma afirmação a respeito dos livros que tratam da HM, os quais 

não apresentam a história com uma organização linear de ordem cronológica e bem 

articulada. Conforme destacado na cena 1, o trecho da aula 10 mostra a discussão do professor 

Leonardo com o grupo de números, no momento em que os alunos não percebem que, no seu 

processo de constituição, o campo numérico não era estruturado conforme suas propriedades, 

como temos hoje: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Percebemos este 

fato quando Robertson diz que não encontrava nada a respeito dos números naturais, ele não 

compreendia que, para entender os naturais, eles precisavam compreender os números de uma 

forma geral. Vejamos o diálogo dele com Newton: “Ah, então a gente não fala sobre números 

naturais específicos?”(Robertson, flash 1, cena 1). “Não, a gente fala da origem dos números. 

Porque era das necessidades de contagem, eu acho que a ideia geral é isso, deve ter surgido de 

diferentes formas!” (Newton, flash 2, cena1). 
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 Esses flashes retratam a visão que os alunos vão tendo em relação à história dos 

conceitos matemáticos, quando eles percebem a matemática em construção, em que os 

conteúdos não vêm organizados como nos livros didáticos. Como afirma Brolezzi (2014, p. 

122), “a visão da Matemática em construção é precisamente a que obtemos pelo estudo da 

História da Matemática, a qual surge assim como a grande fonte para a apreensão da 

organização lógica mais adequada ao ensino de matemática”. Dialogando com as cenas 1 e 2 

do episódio 1 da primeira unidade de análise, ficou evidenciado que estas percepções e 

dificuldades dos estudantes em perceber o movimento de constituição dos conceitos 

matemáticos estão relacionadas ao sentido que eles atribuem à HM, que é condizente com a 

visão historiográfica tradicional de vertente positivista, que reforça a linearidade do 

desenvolvimento do conceito (SAITO; DIAS, 2013). 

Este sentido que os estudantes atribuem a HM está vinculado ao significado social da 

organização lógica da matemática, retratada nos programas curriculares e dos livros didáticos. 

Rezende e Souza (2014) explicam essa questão, dizendo que olhar apenas para a formalização 

lógica dos conceitos não nos permite compreender sua mutabilidade, pois nos apropriamos 

apenas de suas definições e propriedades, às quais parecem ter sempre sido construídas 

alheias às necessidades humanas.  

 Mais adiante, porém, na vigésima aula, após o grupo ter pesquisado um pouco mais 

sobre a história dos números, os estudantes começaram a compreender os nexos internos dos 

números e perceberam que o processo histórico não é linear, revelando um processo de 

significação em relação aos conceitos. Quando a professora pergunta a respeito da 

necessidade pela qual os números surgiram e seus respectivos contextos, Robertson e Newton 

respondem: 

 

Não é a mesma coisa, mas foi o mesmo caminho (Robertson, flash 5, cena 

1). 

Egípcio tinha necessidade de achar a distância e quando o rio tava cheio e 

quando o rio tava vazio... os árabes a necessidade de contar as mercadorias 

(Robertson, flash 6, cena 1). 

Ele não fala especificamente como surgiu isso em cada lugar (Newton, flash 

7, cena1). 

Mas de onde saiu a ideia de nexo interno? Porque o nexo interno de número 

surgiu de vários lugares ao mesmo tempo! (Robertson, flash 8, cena 1). 

 

Esse diálogo demonstra como Newton e Robertson começam a abstrair o conceito 

lógico-histórico, quando eles percebem que, apesar de os contextos sociais em que emergem 

os nexos internos dos números serem diferentes, esse fato não interfere na essência do 



213 

 

fenômeno. Aqui, eles começam a sair da pseudoconcreticidade
52

 e a compreender a essência 

do fenômeno, por meio do estudo da constituição científica da matemática. De acordo com 

Kosik (1976), a essência não se manifesta diretamente, ela deve ser descoberta mediante uma 

atividade peculiar, em que exista a ciência e a filosofia.  

Mesmo percebendo essa falta de conexão dos fatos históricos, Robertson ainda sente 

dificuldades para estruturar o trabalho junto com os colegas. Quando a professora diz para 

eles discutirem as ideias trazidas nos livros, para organizar o seminário numa organização 

lógica para compreensão dos nexos conceituais dos números, ele reluta argumentando: “Mas 

são divergentes professora!” (Robertson, flash 9, cena 1). 

Este processo do pensamento, de captar a essência do conceito em seu processo de 

construção para organizar os seminários, é semelhante ao de um historiador, como relatam 

Dias e Saito (2009); quando o historiador busca captar o movimento histórico real, ele 

seleciona e organiza no pensamento o modo como concebe o histórico, que constituirá o 

lógico desse movimento. Essa era a maior dificuldade dos grupos para estruturarem os 

seminários em uma organização lógica a partir da história dos conceitos matemáticos. 

Podemos compreender estas reações dos estudantes quando olhamos para o ensino de 

matemática e o significado social da HM nos currículos da educação básica e, também, nos 

cursos de licenciatura em matemática, conforme foi exposto no terceiro capítulo desta tese. 

Nesses contextos, a matemática é ensinada a partir de uma organização linear e desarticulada 

dos conteúdos e a história é abordada com ênfase nos aspectos factuais e motivacionais, os 

quais não fornecem a necessária compreensão da constituição dos conceitos, essencial para 

uma organização lógica dos procedimentos de ensino. 

A partir da afirmação de Robertson, no flash 9, a professora pesquisadora pergunta se 

os números têm vários conceitos. Com esse questionamento, ele responde, mostrando sua 

compreensão dos nexos dos números:  

 

Não, mas ela vai sendo montada a partir de vários conceitos... (Robertson, 

flash 10, cena 1). 

A essência do que é contagem, presença principal dos números aparecer foi 

contagem (Robertson, flash 11, cena 1). 

Isso foi a necessidade daquela época. (Robertson, flash 12, cena 1). 

Mas no medir tem números, que é contagem (Robertson, flash 13, cena 1). 
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 Conforme Kosik (1976), o complexo dos fenômenos do ambiente cotidiano que, com sua regularidade, 

imediatismo e evidência, penetra na consciência dos indivíduos, assumindo um aspecto independente e natural, 

constitui o mundo da pseudoconcreticidade.  
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De acordo com Vigotski (2001), qualquer palavra é uma generalização, um modo 

original de representação da realidade na consciência. Nesse sentido, ao responder o 

questionamento feito pela professora pesquisadora, a fala de Robertson nos revela uma 

tomada de consciência dos seus processos de pensamento em relação ao que ele vinha 

estudando a respeito do processo histórico do conceito de número. Quando ele diz (Flash 9): 

“no medir tem número, que é contagem”, ele faz uma abstração do conceito de número no 

universo das grandezas contínuas e discretas
53

. Isso porque, de acordo com Brolezzi (1996), o 

homem se deparou muito cedo com a noção de maior e menor, de antes e depois e, por isso, 

começou a comparar conjuntos com quantidades idênticas, sendo possível afirmar que o duplo 

aspecto da contagem e da medida está presente desde a origem da ideia de número. Essa ideia 

fica explícita na fala de Helena: “E traz a ideia de sentido, que no início é mais questão de 

sentido, de sensação mesmo depois surgiu essa ideia mesmo de contar” (Helena, flash 14, 

cena 1). 

Na composição dos quatro flashes (10, 11, 12 e 13), Robertson demonstra uma 

compreensão do nexo interno do conceito de número, que surge a partir da necessidade de 

contagem em contextos diferentes. O que podemos verificar também na fala de Newton, no 

flash 2, “Porque era das necessidades de contagem, eu acho que a ideia geral é isso, deve ter 

surgido de diferentes formas”.  Nesse flash, Newton tem a mesma compreensão de Robertson 

em relação aos diferentes contextos em que os nexos conceituais dos números surgem.  Eles 

percebem as conexões entre os contextos sociais, as necessidades e esses nexos. Essas 

compreensões dos estudantes nos indicam um processo de transformação do objeto de estudo 

que, segundo Davídov (1999), é uma condição para que o sujeito esteja em atividade de 

estudo. Segundo ele, esse processo de transformação expõe no objeto “as suas relações 

internas ou essenciais, cuja consideração permite ao aluno da escola acompanhar a origem das 

manifestações externas do material assimilado” (DAVÍDOV, 1999, p. 2). 

Em consonância com o objetivo desta cena, que era evidenciar como era a 

compreensão dos estudantes, diante de suas limitações em entender que a construção dos 

conceitos matemáticos não seguia uma organização linear, demonstramos alguns indícios de 

transformação pelas quais eles passaram em relação ao seu objeto de estudo. Essas 

transformações são evidenciadas a partir do momento em que vão se apropriando dos nexos 
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 Existem grandezas contáveis, que são objeto de contagem. Outro tipo de grandeza é formado por aquelas 

quantidades que são passíveis de medidas. O primeiro tipo de grandezas é chamado discreto e o segundo 

contínuo (BROLEZZI, 1996). 



215 

 

conceituais do conceito de número, ao compreenderem as conexões entre os contextos sociais, 

as necessidades e esses nexos. 

 

Quadro 13 – Cena 2, episódio 1, Unidade 2 

Segunda Unidade de Análise 

O movimento lógico-histórico e o processo de apropriação dos conceitos matemáticos 

Episódio 1- A compreensão do lógico-histórico e os indícios reveladores da criação dos motivos 

(sentidos) vinculados aos conceitos matemáticos. 

Cena 2: Um novo significado para a história da matemática: o par lógico - histórico 

Localização e cenário de efetivação da Cena 2 – Esta cena retrata pequenos momentos da décima 

quarta aula, décima sétima e décima nona aulas. A décima quarta aula foi a realização do Júri 

Simulado. A décima sétima aula foi a continuação de um estudo dirigido em duplas, na ocasião os 

alunos discutem a respeito de questões para o estudo de um texto. A décima nona aula destinou-se a 

discussão de textos. 

Transcrições da cena 2: 

Aula 14 – Júri Simulado: 

Ana Paula: [...] a partir dessas situações é que vocês vão começar a compreender o que é fração, o 

que é número, o que que é uma área, o que que é calcular o perímetro, o que que é medir, o que que é 

grandeza. As grandezas são as grandezas contínuas e discretas, o que é isso? São esses conceitos da 

matemática que a gente vai tentar entender dentro da história, Adriana. 

1. Adriana: Tem um argumento que ficou faltando da acusação, que é um argumento que fala que o 

caminho histórico ele é mais difícil que o caminho lógico para os estudantes, então ele fala aqui que o 

caminho histórico ele levaria a vários erros e isso levaria a alguns retrocessos, porque a matemática foi 

construída por erros e acertos, acertava, andava, depois ela retrocedia e no caso, a ideia deles de usar 

esse argumento contra, é justamente que o estudante seria levado ao mesmo processo. Só que os 

argumentos a favor eles vêm dizer que é justamente o contrário, que a ideia não é usar a história como 

um contexto histórico, como ela foi construída, a ideia dela é usar a lógica matemática que a gente 

estava falando, a lógica histórica e não apresentar do jeitinho que ela foi construída mas, assim, num 

contexto histórico mas também no lógico ou então, como posso explicar isso...  

AULA 17- Estudo dirigido: 

Ana Paula: E isso é comentar a frase: a lógica de determinado conhecimento se constitui e, portanto, 

fica muito difícil de se referir ao conhecimento humano sem considerar o desenvolvimento lógico 

histórico, que se apresenta nos conceitos lógicos formais. Conceito lógico-histórico é uma coisa, 

conceito lógico formal é outra; então, essa ideia que a gente está discutindo, o lógico formal é o que já 

está pronto e acabado, quem comentou aí essa frase? 

2. Karmem: Quer dizer que a lógica conceitual de cada conteúdo está diretamente relacionada a sua 

origem, pois um dos fatores iniciais deve ser embasado em uma determinada lógica que permanece 

existente, mesmo que a necessidade prática do conteúdo mude, assim torna-se fundamental o estudo 

do desenvolvimento lógico histórico dos conhecimentos, para que a partir do entendimento da 

construção do conceito sua compreensão se torne mais fácil. 

Ana Paula: Vocês entenderam aqui? Ela falou uma frase importante, para você entender a lógica você 
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tem que entender ela dentro do processo histórico para ver a essência conceitual aí ela fala assim... 

Ana Paula: Embasada em uma determinada lógica permanece existente mesmo que a necessidade 

prática do conteúdo mude, então, a lógica conceitual, a essência conceitual do conceito ela não muda 

mesmo que as situações mudem. O contexto muda, mas a essência conceitual ela é a mesma, ou seja, 

as aplicações práticas. É isso que eu falei, quando você trabalha um problema de multiplicação em 

diversas situações, eu estou mudando as situações, mas a ideia de multiplicação ela é a mesma. A 

mesma coisa que o Leonardo falou há pouco, a ideia da álgebra, você usa a álgebra dentro de um 

contexto matemático que é mais a resolução e quando você vai para física é outra situação, mas a 

essência é a mesma. Então, o nosso pensamento é a apropriação das constituições históricas sociais, 

tudo que eu aproprio que foi construído historicamente é minha forma de pensamento, que é a lógica, 

então quando eu falo do lógico-histórico, eu tenho que recorrer aos processos históricos. Agora 

explique com suas palavras qual é a abordagem de ensino que a autora propõe, então, em linhas gerais 

qual é a abordagem que a ela propõe aí?  

Edu: Usando o lógico histórico. 

Ana Paula: Usando o lógico-histórico, que mais? Por que lógico-histórico? 

Edu: Isso é o que ele acabou de falar na frase 

Ana Paula: Também, mas por que o lógico-histórico?  

Karmem: Porque é o desenvolvimento lógico dos conceitos, porque eles foram gradativamente 

construídos e não formalizados direto, pronto. 

AULA 19: DISCUSSÃO DE TEXTO 

... 

3. Gabi: Professora, relacionado ao aluno, a história não é interessante porque ela não segue o 

raciocínio literalmente linear que o aluno vai entender, então provavelmente a história é muito mais 

complicada do que o conteúdo. Então, para ele não é interessante entender a história ele precisa 

entender a reflexão dessa história. 

4. Karmem: A lógica. 

Gabi: A lógica dessa história. 

5. Newton: E tem outro ponto aqui. Nesse texto ele fala aqui muitas vezes se eu for ter que ligar a 

história dessa forma, eles acabam tentando pegar somente as partes que são mais interessantes, eles 

acabam meio que modificando a estrutura da história para que isso, se for seguir para a lógica atual 

acaba voltando para o mesmo problema descritivo. 

Ana Paula: Então, entenderam por que há essa crítica? Porque a história é chata, ela é cansativa se 

você for ficar fazendo isso, não vai desenvolver o conteúdo, você não vai mostrar o significado 

daquilo que a gente está trabalhando. Para que usar história no processo lógico? Para que, qual é o 

objetivo final que a gente quer? Vocês vão pensar na situação de ensino, o que vocês querem, por isso 

eu falei para vocês colocarem um objetivo na proposta. Quando vocês forem pensar na proposta de 

ensino, porque eu penso na proposta a partir daquilo que eu quero ensinar para os alunos, quando eu 

peço uma proposta de aula que não seja história tem que estar claro para mim onde eu quero que vocês 

cheguem. O que eu quero de vocês aqui nessa sala? A partir disso, do que eu quero eu vou 

desenvolvendo toda minha metodologia para fazer isso. E aí, quando vocês forem pensar, o que vocês 

vão querer? 

Karmem: Desenvolver a partir do lógico histórico a aprendizagem, que o aluno aprenda realmente o 

conceito a partir da construção dele não pegar cristalizado.  

Fonte: elaborado pela autora. 
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Na cena 2, do episódio 2, da Unidade 1, discutimos a respeito do processo de 

significação dos estudantes em relação à HM no ensino. Nessa cena, foram evidenciados 

alguns indícios de apropriação do conceito lógico-histórico pelos estudantes. No entanto, 

diante da importância que a relação dialética do movimento lógico-histórico assume no 

contexto desta pesquisa, consideramos pertinente retratar nessa cena 2 momentos do 

experimento didático em que os alunos expressam sua compreensão do lógico-histórico. 

De acordo com Giandinetto (1991), o lógico-histórico é o fio condutor que orienta a 

investigação da sequência de ensino, no sentido de reprodução da essência lógica das relações 

do conhecimento, na sua forma atual, e os traços essenciais que sintetizam de forma lógica o 

desenvolvimento histórico do conteúdo a ser ensinado. Não obstante, essa perspectiva tem por 

pressuposto o estudo no movimento do pensamento, no sentido de apreensão do objeto, isto é, 

do desenvolvimento do conceito (KOPNIN, 1978). Então, acreditamos que, a partir da 

apropriação do conceito lógico-histórico, os estudantes criam novos motivos em relação aos 

objetos matemáticos, compreendendo-os como construções humanas. 

Os momentos destacados para esta cena fizeram parte da aula 14 em que fizemos o 

“Júri Simulado” já destacado nas cenas anteriores. Parte da aula 17, na qual foi feito um 

estudo dirigido misto para estudo do texto “O ensino de matemática da educação Básica na 

perspectiva lógico-histórica”, de Maria do Carmo de Souza (2014), e parte da aula 19, em que 

fizemos o estudo do texto “Interface entre história da matemática e ensino: uma aproximação 

entre historiografia e perspectiva lógico-histórica”, de Marisa da Silva Dias e Fumikazu Saito 

(2009). Entre as aulas 17 e 19, teve a aula 18, em que uma professora da UEG foi convidada 

para fazer uma palestra sobre o movimento lógico-histórico, abordando situações em que seus 

alunos desenvolveram atividades de matemática nessa perspectiva. Nessas últimas aulas antes 

da realização dos seminários, tínhamos como objetivo que os alunos compreendessem o que 

eram os nexos conceituais no processo lógico-histórico; o pensamento lógico-histórico dos 

conceitos matemáticos e percebessem o ensino da Matemática numa perspectiva lógico-

histórica. 

Assim sendo, destacamos, nos flashes a seguir, momentos em os estudantes percebem 

a diferença entre o movimento histórico, que é mais complexo, e o pensamento lógico, que 

surge a partir deste movimento: 

 

[...] a ideia dela [a autora] é usar a lógica matemática que a gente estava 

falando, a lógica histórica e não apresentar do jeitinho que ela foi construída 
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mas assim num contexto histórico mas também no lógico ou então como 

posso explicar isso... (Adriana, flash 1, cena 2). 

 

a história não é interessante porque ela não segue o raciocínio literalmente 

linear que o aluno vai entender, então, provavelmente a história é muito mais 

complicada do que o conteúdo. Então, para ele [o aluno] não é interessante 

entender a história, ele precisa entender a reflexão dessa história (Gabi, flash 

3, cena 2). 

As vezes se eu for ter que ligar a história dessa forma, eles acabam tentando 

pegar somente as partes que são mais interessantes, eles acabam meio que 

modificando a estrutura da história para que isso, se for seguir para a lógica 

atual acaba voltando para o mesmo problema descritivo (Newton, flash 5, 

cena 2). 

 

Conforme podemos observar, Adriana começa a explicar seu raciocínio em relação ao 

movimento histórico, dizendo que não devemos apresentar a história para os alunos “do 

jeitinho” que os fatos aconteceram. Gabi, com esta mesma percepção, diz que a história não é 

interessante porque não segue uma ordem linear e enfatiza que é preciso entender a “reflexão” 

dessa história. Compreendemos que ela quis dizer que é preciso ter um pensamento lógico 

para compreender os fatos históricos. Newton também apresenta essa mesma apreensão em 

relação ao lógico. Essas abstrações dos estudantes estão de acordo com as ideias de Kopnin 

(1978) ao dizer que o histórico é o processo de mudança do objeto, as etapas de seu 

surgimento e desenvolvimento. Esse processo, segundo ele, é cheio de “ziguezagues” e 

desvios, sendo necessário o pensamento lógico para captar a essência do objeto. Nesse 

processo, o pensamento não capta todo o movimento histórico, com todas suas causalidades e 

desvios. “Por isso o lógico é o histórico libertado das causalidades que o perturbam” 

(KOPNIN, 1978, p. 184). 

No flash 2, Karmem sinaliza para a importância do processo histórico na compreensão 

do conceito e destaca a questão dos contextos nos quais surgiram as necessidades dos 

conceitos, revelando o entendimento de que, ao reproduzir na mente a criação e o 

desenvolvimento de um conceito, o indivíduo, além de compreender sua necessidade e as 

aptidões humanas nele sintetizadas, elabora novos aspectos e novas relações do movimento do 

objeto no pensamento (SAITO; DIAS, 2013). Vejamos:  

 

Quer dizer que a lógica conceitual de cada conteúdo está diretamente 

relacionada a sua origem, pois um dos fatores iniciais deve ser embasado em 

uma determinada lógica que permanece existente, mesmo que a necessidade 

prática do conteúdo mude. Assim torna-se fundamental o estudo do 

desenvolvimento lógico-histórico dos conhecimentos, para que a partir do 

entendimento da construção do conceito, sua compreensão se torne mais 

fácil (Karmem, flash 2, cena 2). 
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Quando ela diz que “a lógica conceitual de cada conteúdo está diretamente relacionada 

a sua origem [...] para que a partir do entendimento da construção do conceito, sua 

compreensão se torne mais fácil”, fica clara sua compreensão a respeito da importância de o 

estudo da história para compreender o movimento de formação do conceito. Como assevera 

Kopnin (1978), o estudo da história do objeto cria as premissas indispensáveis para uma 

compreensão mais profunda de sua essência, porque alimentados com o conhecimento de sua 

história, retomamos a definição de sua essência, corrigimos, completamos e desenvolvemos 

os conceitos que o expressam.  

Em conformidade com os flashes destacados nesta cena 2, podemos apreender alguns 

indícios de apropriação, pelos estudantes, da relação dialética do par lógico-histórico, o que 

revela um novo significado para a história da matemática. Nesse sentido, vale destacar que 

esse processo de apropriação do conceito lógico-histórico pelos estudantes não foi algo trivial, 

pois, no início das discussões, eles não faziam a mínima ideia do que seria essa relação. Essa 

dificuldade sentida pelos grupos foi destacada pela professora pesquisadora na aula 33, nos 

comentários da apresentação do segundo seminário do grupo de geometria:  

 

Os grupos têm muita dificuldade de seguir uma sequência lógica. A parte 

mais difícil que eu estou vendo, a parte que vocês tão tendo mais dificuldade 

é pensar o lógico, não é? Vocês viram o histórico, ele não tem uma 

organização lógica, e quando vocês vão pensar o ensino para sistematizar, 

vocês entram com o pensamento lógico. E esse lógico aí é usar, trabalhar o 

conceito geral, que são os nexos internos da geometria, é a ideia de 

composição e decomposição... (Ana Paula, transcrição da aula 33). 

 

Essa apropriação do conceito lógico-histórico foi se constituindo mais no final do 

Experimento Didático Formativo (EDF), após várias ações de estudo que problematizavam o 

uso didático da HM que fundamentava uma proposta lógico-histórica. Diante disso, 

reiteramos que os sujeitos das falas desta cena 2 eram alunos sempre presentes nas aulas e que 

participavam intensamente das atividades. As alunas Adriana, Gabi e Karmem eram do 

mesmo grupo de trabalho. Fizeram os estudos das frações e, desde o início do experimento, se 

empenharam em uma organização colaborativa para os seminários. Esses fatos são 

importantes de se destacar, pois revelam que a necessidade dos estudantes de elaborar uma 

proposta de ensino de matemática, fundamentada na perspectiva lógico-histórica, a partir do 

movimento coletivo, se transforma no motivo que os impulsiona a estarem em atividade de 

estudo e a se apropriarem dos conceitos explorados na disciplina. 
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Quadro 14 – Cena 3, episódio 1, Unidade 2 

Segunda Unidade de Análise 

O movimento lógico-histórico e o processo de apropriação dos conceitos matemáticos 

Episódio 1- A compreensão do lógico-histórico e os indícios reveladores da criação dos motivos 

(sentidos) vinculados aos conceitos matemáticos. 

Cena 3: Uma compreensão lógica da história da matemática e seu papel didático. 

Localização e cenário de efetivação da Cena 3 – Esta cena se passa na vigésima nona aula do 

experimento, que aconteceu mais ao final da disciplina. Neste momento nós retomamos a tempestade 

cerebral realizada no início do experimento, para que os estudantes avaliassem as palavras que eles 

destacaram em relação à história da matemática. 

Transcrições da cena 3: 

... 

Ana Paula: Lembra na primeira aula, que a gente fez uma tempestade cerebral a respeito do 

conhecimento de vocês em relação a história da matemática? Aqui eu trouxe, essas foram todas as 

palavras que vocês disseram naquele primeiro dia de aula. Então, agora eu quero que vocês olhem para 

essas palavras e vejam o que pode ser tirado e o que está faltando, diante de tudo que a gente já 

discutiu na disciplina. Vocês colocaram as palavras: pensadores, analogia, conceitos matemáticos, 

dedução, local, dificuldade, fatos históricos, mudança, tempo, símbolo, número, pesquisas, regras, 

particularidades, avanços, lógica, raciocínio, análise.  

1. Sérgio: Faltou nexos internos.  

Ana Paula: Vamos ver primeiro o que você tira.  

Karmem: Em relação à disciplina ou à história?  

Ana Paula: É, a tudo que a gente viu, os conhecimentos, a história. 

Rodrigo: Particularidade 

Ana Paula: Particularidades, vocês concordam com o Rodrigo que a gente pode tirar particularidade?  

Rute: Sim 

Rodrigo: Eu concordo.  

Ana Paula: Particularidades poderia vir de que?  

2. Rodrigo: Eu acho que, porque a particularidade como não foi feita por um povo só, um negócio, 

cada um foi desenvolvendo em cada lugar, ela é compartilhada, ela não é particular.  

Ana Paula: Eu acho que a gente pode trocar essa palavra, tendo em vista o que você falou Rodrigo 

para uma outra. Então, o que vocês acham? A gente troca particularidade pelo quê?  

Gabi: Diversidade? 

Ana Paula: Ainda não, eu quero... a ideia do Rodrigo, vocês entenderam o que ele falou? 

Rute: Entendi 

Ana Paula: Que na história a gente não vê que cada coisa, porque a particularidade dá ideia de 

individualidade, ali daquele povo, dá ideia de divisão, não é? E aí o contrário a isso, porque no 
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processo histórico vocês conseguiram ver o quê? Quando vocês começam a estudar o 

desenvolvimento matemático nas diversas civilizações. Quando vocês viram aqui o seminário de um 

grupo com outro, esse conhecimento. 

Rodrigo: Diversidades, alguma coisa assim. 

Rute: Tem que ser uma palavra maior, que abrange mais! 

Rodrigo: Pois é. A ideia.. 

Ana Paula: Qual é a palavra? Nós estudamos sobre isso. Inclusive foi o seu grupo.  

3. Turma: A totalidade… 

Ana Paula: A totalidade, não é? E vocês conseguem perceber que as meninas fizeram aquele quebra 

cabeça aí falaram assim está compartimentado, mas para entender o todo você tem que relacionar as 

partes, não é o que a gente está vendo? No desenvolvimento, quando eu falei com todos os grupos, 

quando até vocês falam “ah parece que ele tá falando o que era do meu grupo” ou “você tá falando o 

que faz parte do grupo”. Então, a gente não consegue identificar na história esses momentos estanques, 

o desenvolvimento do número, geometria e álgebra assim como é descrito nos livros. Então, assim 

vocês conseguiram perceber, eu acho que sim não é? Conseguiram perceber isso tudo. Então, a gente 

pode trocar particularidades por totalidade?  

Turma: Pode. 

Ana Paula: Então põe lá no quadro Leonardo, qual outra palavra aí que vocês acham que a gente pode 

trocar?   

Rodrigo: local, tem que colocar no plural também. 

Rodrigo: É. Local ou locais. 

Gabi: Não, mas local? 

Rodrigo: Locais no plural porque não é um local só. 

Gabi: Mas… Locais já tava  

Ana Paula: Será que a gente deixa a palavra local? Locais? 

Gabi: É a palavra local não tá muito legal.  

Rodrigo: É, por isso que eu falei? 

Ana Paula: Tá, e o que que vocês acham?  

3. Rute: Civilizações… 

Rodrigo: É civilizações essa palavra, Rute.  

Ana Paula: Concordam com a Rute, a gente pode trocar local por civilizações?  

Turma: pode 

Ana Paula: Que mais? 

Rodrigo: Crenças ali achei meio nada a ver também.  

Nice: Acho que é avanços 
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Ana Paula: Robertson, e aí qual você acha que a gente pode tirar? 

Karmem: Acho que a gente pode tirar regras. 

Ana Paula: Regras? Por quê? 

4. Karmem: Porque as regras eu não consigo acabar, trocaria por construção. 

Ana Paula: É, então, regras a Karmem sugere trocar por construção, concordam? 

Turma: Sim 

Robertson: Números. Os números por associação.  

Ana Paula: Números por quê? 

5. Robertson: Porque você falou que é... o que você falou? Você falou que o importante não eram os 

números em si e sim a forma como eles são associados a alguma coisa.  

Rodrigo: Não, não concordo.  

Rute: Eu também, não concordo. 

Rodrigo: Isso aí foi tipo assim a relação com a parte do nosso trabalho, agora você não pode tirar o 

número dali. 

Robertson: ah, mas todos os trabalhos falam disso, de associação.  

Ana Paula: Associação... sim, mas talvez... 

Rodrigo: Mas aí seria acrescentar  

Ana Paula: ...não seria trocá-lo por número.  

Robertson: É acho que acrescentar, sei lá, pode?  

Ana Paula: Vamos, espera aí, guarda aí a palavra associação vamos voltar nos números. Os números, 

eles ficam? Não?  

Turma: Ele fica, fica.  

Ana Paula: Mas são só os números?  

Rute: Não.  

Ana Paula: Aí parece que dá a ideia, quando vocês pensaram aquele primeiro momento, que a 

matemática ela gira em torno dos...  

Ester: Números 

Ana Paula: Números.  

6. Ster: E das escritas também. 

Ana Paula: Da escrita ela é muito mais uma linguagem simbólica. Por que quando a gente entra nessa 

simbologia nós vemos quais ideias? Quais são as escritas?  

Nice: Simbolismo 

Ana Paula: Qual é Welington? 

Edu: Que tipo de escrita? 
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Rodrigo: É isso que ela quer saber. 

Ana Paula: Aí são números, a linguagem matemática, ela está relacionada com o que que a gente já 

viu? A simbologia que também foi um dos grupos que apresentou a relação com a simbologia.  

Nice: a representação.. 

Karmem: Algébrica? 

7. Nice: ...as representações...  

Ana Paula: O que é a linguagem algébrica? Tem os números e a partir de quando os números 

específicos não dão conta das questões... as quantidades desconhecidas e começam a usar uma 

representação. É uma linguagem, não tinha um símbolo. Eles não entendiam o zero, o que eles 

colocavam? Um símbolo para representar o espaço vazio, aí então a gente pode colocar a bolinha. 

Qual a outra forma de representação? 

8. Rodrigo: Geométrica. 

Ana Paula: A geométrica!  

Rute: Junto com os números lá. 

Ana Paula: junto com os números, porque a gente sabe que são as formas de representar.  

Rodrigo: Eu acho que agora não dá pra mudar mais nada, não.  

Ana Paula: Números, a geometria e a álgebra. Avanços, tempo, mudanças, vamos pegar assim bem 

no foco porque tem umas coisas que estão relacionadas, mas é uma relação muito distante. E qual 

palavra eu pedi para vocês guardarem? 

Turma: Associação. 

Ana Paula: Associação por causa dos números, para relacionar com o quê? 

9. Robertson: Você não falou daquela ideia de uma a um? 

Nice: A ideia de número natural.  

Robertson: É associação.   

Ana Paula: Mas aí vai ficar muito específico de número, vamos deixar, analogias vocês acham que dá 

certo? 

Ana Paula: O que que é analogia? 

Edu: A meu ver são duas coisas semelhantes comparadas, duas coisas que são semelhantes. 

Ana Paula: É um pensamento análogo ao outro? Por exemplo, analogia é um pensamento muito 

intrínseco da matemática, a gente deixa? 

Turma: Deixa. 

Ana Paula: Tá. Conceitos, dedução...  

Rodrigo: Dedução tem que ficar.  

Ana Paula: Que é a dedução? É um pensamento matemático também, tem a analogia, a indução, a 

dedução. O que é a dedução?  

10. Edu: Dedução seria você obter alguma coisa a partir do que você já tem. Seguindo uma lógica 
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acho que isso entra é muito importante, de fato na história porque geralmente começa com uma coisa e 

vão deduzindo as outras.  

Rodrigo: Aí cabe junto da dedução a gente colocar a indução.  

Leonardo: A indução.  

Rodrigo: O que ela falou. 

Leonardo: Bom, a indução e a dedução  

Ana Paula: É porque é um pensamento contrário ao outro. A indução você vai do particular e você 

chega numa questão geral, a dedução você tem o geral e você vai mostrar porque aquilo ali é 

verdadeiro ou não. E mudanças? Dificuldades? Teve dificuldades gente?  

Turma: [falas afirmativas] 

Ana Paula: Tempo?  

Edu: Pode colocar junto com dificuldade.  

Ana Paula: Símbolos, pesquisas?  

Rute: Sim. 

Ana Paula: Pesquisas está muito relacionado com qual civilização?  

Rodrigo: Grega. 

Ana Paula: Grega, né?  

Ana Paula: Lógica, raciocínio, análise. E quais outras palavras vocês acham que poderiam colocar ? 

Ana Paula: Qual outra que vocês acham aí diante de tudo que nós estudamos? O Rodrigo tinha falado 

nexos internos.   

Rodrigo: Só que daí a gente pode colocar só nexos porque aí é internos e externos.  

Ana Paula: Que são os nexos internos? 

[risos da turma]  

Ana Paula: Vamos aproveitar que hoje está animado.  

Rute: Até hoje eu não entendi esse negócio... 

Rodrigo: Se eu falar que não aprendi, rapaz, para aí e começa tudo de novo.  

Rodrigo: Ó, posso falar dos externos fica mais fácil pra mim falar dos externos! 

Ana Paula: Pode, a ordem dos fatores não altera. 

11. Rodrigo: Como os externos é aquilo que a gente já tem, aquela forma de formalização dos 

números, aquela forma de representação e tudo e os internos e tal é tudo aquilo que foi utilizado pra 

chegar aos externos. Igual, por exemplo, a parte nossa de números, a relação, é um a um, 

agrupamento. Então é tipo pra chegar nos números final teve que passar por toda aquele processo, 

então o nexo interno é aquela passagem do processo que ele teve pra chegar no externo. Eu acredito 

que seja isso. Espero não estar errado. 

Ana Paula: Você concorda com ele Bia?  
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Bia: É conceitual, é a parte conceitual dos... 

Ana Paula: É o que é conceitual. É a essência. Para entender o conteúdo, o aluno precisa entender 

essas relações que existem ali internamente, para ele entender isso para quando ele chegar nos 

externos isso é tranquilo, porque os externos é a parte aparente. Aquilo que é visível que nós temos 

hoje. Então, no caso dos números, as representações, os símbolos, os símbolos das operações. Isso é os 

externos, os algoritmos, as regras. Ah, tem aqui vai um, pega um emprestado, isso são nexos externos. 

Falando no caso da geometria, a classificação dos ângulos, dos triângulos, a classificação das formas. 

Falando da álgebra, as equações, a forma de representar as equações, isso tudo é externo, é o aparente, 

o que a gente vê. Agora o interno é aquilo que está na essência, o que é? Na equação...porque que 

quando eu passo um para cá eu troco o sinal. O que que está por trás disso, o que que é a linguagem 

algébrica? O que é a representação geométrica? Para fazer os cálculos das áreas, para chegar naquelas 

formas, o que está por trás das fórmulas? Porque que dá aquele resultado e aí vai. Toda matemática. 

Está claro isso para vocês gente? 

Rute: Tá. 

Ana Paula: A questão dos nexos é fundamental para pensar, então põe aí no quadro, vamos colocar os 

nexos, o Rodrigo optou por deixar nexos por que envolve interno e externo e a gente pode deixar 

nexos internos e externos também. Deixa só nexos na verdade. Qual outra palavra? Está faltando uma 

palavra fundamental? 

Robertson: cronologia? 

Ana Paula: Que é o que a gente vai pensar o seminário, tem que sair disso. 

12. Karmem: Necessidade? 

Ana Paula: Necessidade. Qual e por quê? Esse conhecimento, esse conceito, ele foi construído a 

partir de uma? 

Turma: Necessidade. 

Ana Paula: Que necessidade? Que necessidade Sérgio? 

13. Rodrigo: Necessidade do dia a dia... 

Ana Paula: As necessidades do dia a dia, cotidianas, só essas? 

14. Edu: Eu lembro que tinha necessidades...as necessidades práticas e as necessidades teóricas e 

tinha outra que acho que era necessidade estética. Alguma coisa nesse sentido. 

Ana Paula: Então, são basicamente as duas, as necessidades práticas que vem do dia a dia, aí tem a 

necessidade daquele conteúdo de pensar uma forma de resolver aquele problema prático e tem também 

as necessidades internas que são as teóricas, dentro da própria matemática. Aí vocês viram mais essas 

necessidades teóricas elas surgem da matemática mais avançada. Vocês conseguiram perceber isso no 

grupo de álgebra e funções aí teve o a fala da Ster que mostrou muito claro isso. Os problemas que 

tinham passavam-se anos para resolver. Aí tinha que pensar numa outra questão matemática para 

resolver aquela determinada situação. Mais alguma coisa que nós não falamos? Eu acho que deu certo, 

não é? 

Sérgio: Avanços não são mudanças? 

Edu: Acho que avanços assim.. 

Ana Paula: Eu acho que a mudança ela é mais ampla e fica melhor porque as mudanças elas têm 

avanços, não é? 
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15. Turma: Retrocessos. 

Ana Paula: Retrocessos. E a gente vê que na história não é só avanço, não é uma coisa linear, 

bonitinha e organizada. Então talvez a gente tire os avanços, aqui Léo. Não ficou faltando nada ali das 

nossas discussões? 

Rodrigo: Diferenças coisas assim, alguma coisa relacionada a ... 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

 

Ao final da disciplina, nós retomamos a discussão realizada no primeiro dia de aula, 

por meio da técnica de ensino “tempestade cerebral”, em que foi solicitado para os alunos 

falarem palavras que eles relacionavam com a história da matemática. Essa atividade tinha 

como objetivo fazer um diagnóstico relativo às concepções dos alunos a respeito do uso da 

história da matemática no ensino e da abordagem dos conceitos matemáticos. Após as ações 

de ensino desenvolvidas no experimento, retomamos as palavras que eles haviam citado para 

fazer uma avaliação e realizar os ajustes necessários no mapa de palavras, a partir dos 

conceitos que eles tinham se apropriado na disciplina HM. Nesse sentido, a cena 3 nos reporta 

a esse momento de síntese que retrata um processo de ação mental dos estudantes. 

Ao iniciar a discussão, Sérgio, no flash 1, sente falta dos nexos internos. Esse foi um 

conceito que ficou latente nas discussões em sala de aula, pois, além de ser uma base 

fundamental para a elaboração das propostas de ensino, os alunos demoraram a compreendê-

lo. Na cena em questão, quando a professora pesquisadora pergunta sobre os nexos, a turma 

reage com risos, o que expressa essa dificuldade manifestada pelos estudantes. Rute diz que 

ainda não compreendeu isso, Rodrigo também revela a dificuldade que foi esse processo, 

quando diz: “Se eu falar que não aprendi, rapaz, para aí e começa tudo de novo”. Mas, logo 

em seguida, ele explica muito bem a apropriação que teve a respeito dos nexos conceituais: 

 

[...] os externos é aquilo que a gente já tem, aquela forma de formalização 

dos números, aquela forma de representação e os internos é tudo aquilo que 

foi utilizado pra chegar aos externos. Igual, por exemplo, a parte nossa de 

números, a relação, um a um, agrupamento. Então é tipo pra chegar nos 

números final teve que passar por toda aquele processo, então o nexo interno 

é aquela passagem do processo que ele teve pra chegar no externo (Rodrigo, 

flash 11, cena 3).  

 

Na entrevista dada ao final da disciplina, Wellington também evidencia sua 

apropriação em relação aos nexos conceituais: 

 

A parte do nexo interno com a essência que tem atrás dela, sem ser a parte 

em si da fase, da parte que a gente vê, porque na verdade o que a gente vê é a 
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parte do nexo externo e o nexo interno é a parte da essência, como era a raiz 

dela, como se desenvolve ela por trás da metodologia que a gente trabalha 

hoje, o que tá envolvendo por trás do que a gente tem hoje, no caso 

(Wellington, Entrevista 2). 

 

De acordo com Souza (2014, p. 65), “os nexos conceituais que fundamentam os 

conceitos contêm a lógica, a história, as abstrações, as formalizações do pensar humano no 

processo de constituir-se humano pelo conhecimento”; ou seja, são as formas de pensamento 

relacionadas ao conceito as quais só se percebem no processo de constituição destes 

conceitos, que estão impregnados do fazer humano em busca de satisfazer suas necessidades 

práticas e teóricas. Nesse sentido, compreender o conceito de nexos conceituais foi algo que 

os estudantes demoraram a internalizar. Foi no movimento formativo, por meio das ações de 

exposição dos seminários e das devidas intervenções pedagógicas dos professores, que os 

estudantes começam a tomar consciência desse conceito. Porém, foi a partir da necessidade de 

compreender o que eram esses nexos, movidos pela ação de elaborar uma proposta de ensino, 

que eles fizeram o movimento do abstrato para o concreto no processo de apropriação 

conceitual. É nesse momento que eles precisaram articular o desenvolvimento histórico do 

conceito estudado, abstraindo daí a essência desse conceito, num pensamento lógico-reflexivo 

e objetivar tudo isso em uma proposta de ensino. Esta situação, vivenciada pelos estudantes, 

demonstra, como já discutido por Leontiev (2004), que as necessidades podem ser criadas. 

Sendo assim, compreendemos ser preciso que as ações desenvolvidas, durante a atividade de 

formação, estejam integradas com a atividade de ensino, tendo em vista que as necessidades 

dos (futuros) professores “encontrem sua determinação no objeto a ser produzido por meio do 

processo, tornando-se motivo” (GLADCHEFF, 2015, p.70). 

No decorrer da cena 3, quando Rodrigo se refere à retirada da palavra 

“particularidades” que estava no mapa de palavras, surge uma discussão na qual ele 

argumenta em relação ao seu posicionamento: “particularidade como não foi feita por um 

povo só, um negócio, cada um foi desenvolvendo em cada lugar, ela é compartilhada, ela não 

é particular” (Rodrigo, flash 2, cena 3). 

Diante do argumento de Rodrigo, a professora pesquisadora sugere trocar a palavra 

por outra e faz algumas intervenções que levam os estudantes a pensarem a respeito de como 

o movimento histórico é desenvolvido nas diversas civilizações. A partir dessas intervenções, 

eles chegam à palavra “totalidade”, confirmando o que Freitas (2011) afirma em relação às 

perguntas, questões e conjecturas que o professor instiga os alunos a fazer. Segundo a autora, 

“contém a lógica do pensamento investigativo do qual o objeto está carregado e ajuda o aluno 
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ir trabalhando mentalmente com o objeto, captando seu conceito mais abrangente” 

(FREITAS, 2011, p. 74). 

Nesse movimento, eles discutem se deixam a palavra “local” no singular ou se passam 

para o plural e chegam ao consenso de colocar “civilizações”. Essa discussão a respeito dos 

diversos locais e contextos em que a matemática foi desenvolvida tem como referência 

Radford (2011), quando destaca que o conceito de número de Diophantus está impregnado 

com a influência do pensamento grego e da herança dos egípcios e babilônicos. Essa lógica, 

vista por Radford, foi o que causou muitas indagações dos alunos quando começaram a fazer 

os estudos históricos e não conseguiam perceber esta conexão a partir da história de cada 

civilização, como foi destacado na cena 1 deste episódio. Segundo o autor, 

 

 [...] o conhecimento matemático é mais do que meramente concomitante 

com seu ambiente cultural e que a configuração e o conteúdo do 

conhecimento matemático são adequados e intimamente definidos pela 

cultura na qual se desenvolvem e são englobados. Consequentemente, 

qualquer tentativa de estudá-lo deve levar em conta a complexa estrutura 

cultural extra-matemática na qual o conhecimento matemático está embutido 

(RADFORD, 2011, p. 93). 

 

Esta discussão, apresentada na cena 3 a respeito das palavras particularidade, 

totalidade, local, locais, civilizações, demonstra o processo de significação dos estudantes em 

relação à visão que eles tinham de uma matemática compartimentada que foi representada 

pela palavra “particularidade”, que é trocada pela palavra “totalidade”, o que representa uma 

visão relacional entre os conceitos. Podemos perceber que essas ideias de relação e conexão 

também são apropriadas por eles em relação aos contextos sociais, em que o corpo 

matemático foi se constituindo, quando eles trocam a palavra “local” por “civilizações”. De 

acordo com Davídov (1999, p. 126, apud Libâneo; Freitas, 2013, p.345 ) “o conhecimento 

teórico só pode ser apropriado pelo aluno se ele for capaz de reproduzir o verdadeiro processo 

de sua origem, recepção e organização, isto é, quando o sujeito pode transformar o material”. 

Nesse processo, mediante a abstração e a reflexão de natureza teórica, o aluno identifica as 

relações genéticas do objeto de conhecimento, sua “célula” ou princípio geral que lhe serve 

como uma base para analisar o objeto desde sua origem até as transformações internas que 

constituem sua essência. 

Em continuidade com o debate, Karmem sugere retirar a palavra “regras”, justificando 

que: “as regras eu não consigo acabar, trocaria por construção” (Karmem, flash 4, cena 

3).Robertson também sugere retirar a palavra “números” e colocar “associação”, 
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argumentando que: “[...] o importante não eram os números em si e sim a forma como eles 

são associados a alguma coisa” (Robertson, flash 5, cena 3).  

Rodrigo e Rute discordam, e Rodrigo sugere acrescentar alguma coisa a esse respeito. 

Nesse momento, a professora pesquisadora intervém, instigando-os a pensar que o processo 

de constituição dos conceitos matemáticos não envolvia somente o conceito de números. 

Logo em seguida, Ster, no flash 6, faz referência à escrita e Nice, no flash 7, às 

representações, ambas relacionadas ao pensamento algébrico. Quando a professora 

pesquisadora pergunta a respeito de outras formas de representação, Rodrigo, no flash 8, cita a 

geométrica. A partir da discussão dessas formas de representação, a professora pesquisadora 

retorna à palavra associação citada por Robertson, quando se referia aos números, no flash 5. 

Na sequência, ele complementa seu raciocínio, no flash 9, dizendo: “Você não falou daquela 

ideia de uma a um?” (Robertson, flash 9, cena 3). 

Considerando essa ideia muito específica dos números, eles resolvem não colocar no 

mapa de palavras, deixando somente as formas de representações: números, álgebra e 

geometria. Em seguida, a discussão se volta para as formas de pensamento matemático: 

analogia, indução e dedução que estavam no mapa de palavras citadas pelos alunos. Estas 

formas de pensamento matemático são inerentes à lógica matemática (etapa atual da lógica 

formal), às quais são características do pensamento empírico, pois são derivadas da 

observação de fenômenos matemáticos.  

 

A lógica formal conserva o seu significado como doutrina do conhecimento 

dedutivo, das leis e formas de inferência de um juízo entre um sistema de 

outros anteriormente constituídos; ela forma parte da doutrina científica da 

demonstração, de suas formas, estrutura e relações dos juízos nela existentes 

(KOPNIN, p. 89, 1978). 

 

De acordo com nosso objeto de discussão, que é abordar a história da matemática 

numa perspectiva lógico-histórica, consideramos que estes pensamentos inerentes à lógica 

formal são importantes no desenvolvimento da matemática como ciência em construção, visto 

que estão implícitos no processo de investigação matemática. Kopnin (1978) salienta que 

entendida corretamente, a lógica formal, como um dos poderosos meios de conhecimento da 

estrutura do pensamento e o dispositivo por ela elaborado, é usada pelas mais diversas 

ciências. Complementa, ainda, que a lógica formal e a lógica dialética são duas lógicas 

importantes para todo conhecimento científico e que elas são necessárias em sua unidade à 

medida que propiciam conhecimentos diversos.  
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Nesta discussão, Edu, flash 10, argumenta a favor do pensamento dedutivo nesse 

processo histórico: “Dedução seria você obter alguma coisa a partir do que você já tem. 

Seguindo uma lógica acho que isso entra é muito importante, de fato na história porque 

geralmente começa com uma coisa e vão deduzindo as outras” (Edu, flash 10, cena 3).  

 Em um dado momento da cena, eles discutem a respeito do movimento de avanços e 

retrocessos percebidos na história dos conceitos, chamando a atenção para a questão da não 

linearidade desse processo. Toda essa discussão dos estudantes, retratada pelas palavras 

construção, associação, relação entre os conceitos e descontinuidade, evidencia um 

pensamento teórico acerca da HM, em que eles conseguiram apreender, no movimento da 

atividade de estudo proposta no experimento, que a história da matemática não se desenvolve 

de forma organizada e linear; ela se constitui num processo de construção em que os conceitos 

vão se compondo num sistema de relações. De acordo com Davídov (1988), o pensamento 

teórico é um tipo de pensamento que pertence a um sistema de interação, a uma área de 

fenômenos sucessivamente ligados que constituem um todo organizado.  

Após discutirem sobre as demais palavras do mapa, a professora pesquisadora questionou a 

ausência de uma palavra fundamental no processo de constituição dos conceitos, e logo 

Karmem, no flash 12, cita a palavra “necessidades”. Continuando a discussão, a professora 

questiona a respeito da especificidade destas necessidades e, logo, Rodrigo, no flash 13, e 

Edu, no flash 14 dizem: “Necessidade do dia a dia” (Rodrigo, flash 13, cena 3); “Eu lembro 

que tinha necessidades...as necessidades práticas e a necessidade teóricas e tinha outra que 

acho que era necessidade estética” (Edu, flash 14, cena 3). 

Esse processo de perceber na história a evolução dos conceitos, que num primeiro 

momento parte de necessidades práticas e, posteriormente, evolui partindo de necessidades 

teóricas, é inerente ao processo de evolução da matemática, conforme as demandas sociais de 

determinada época e contexto. Conforme Dias e Saito (2009), esse estudo histórico da 

matemática permite-nos ter uma percepção do conhecimento matemático, na medida em que o 

estudo do processo histórico conduz a uma linha interpretativa diferenciada, propiciando a 

abordagem do mesmo objeto matemático em outra perspectiva. 

De acordo com estas discussões, retratadas na cena em questão, os estudantes retomam 

aquelas primeiras palavras da tempestade cerebral realizada no primeiro encontro. Essas 

palavravas representavam o sentido que eles atribuíam à HM, o qual era coerente com um 

pensamento do senso comum, que poderíamos chamar de todo caótico. Mediante o 

movimento de ação mental, proporcionado pela AOF, que se fundamentou nos princípios da 

reflexão e análise, percebemos que os estudantes começam a organizar os conceitos centrais 
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(nexos conceituais) da HM a partir de um princípio interno explicativo. Esse desenvolvimento 

pode ser observado quando eles se envolvem num processo de discussão, em que refletem a 

respeito destas palavras, em um movimento de pensamento de ascensão do abstrato ao 

concreto, como está representado pela Figura 4, abaixo:  

 

Figura 4 – Mapa de palavras da tempestade cerebral (parte final) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Na cena 1, desse episódio, vamos percebendo como os estudantes, a despeito de suas 

limitações em compreender o processo histórico de constituição dos números, vão se 

apropriando dos nexos conceituais deste conceito ao compreenderem as conexões entre os 

contextos sociais, as necessidades e esses nexos, que se apresentam nas relações dinâmicas 

que se encontram na base de sua origem. Na cena 2, foram evidenciados indícios de 

apropriação do conceito lógico-histórico, o que nos revela uma nova significação para a HM 

no processo de ensino. Os flashes destacados na cena 3 sinalizam o processo de ação mental 

dos estudantes, evidenciando uma compreensão lógica da HM e seu papel didático. Nesse 

processo, eles abordam o conceito de nexos conceituais, relacionando-os ao desenvolvimento 

histórico dos conceitos matemáticos, num pensamento lógico-reflexivo. A cena revela, 



232 

 

também, o processo de significação dos estudantes em relação à visão que eles tinham de uma 

matemática compartimentada, como um corpo bem organizado, numa perspectiva internalista 

(VIANNA, 1995). 

 

5.2.2.2 Episódio 2: os significados para os conceitos matemáticos 

 

Considerando que o conceito é uma atividade mental pela qual se reproduz o objeto 

idealizado e o sistema de suas relações que, em sua unidade, reflete a universalidade ou a 

essência do movimento do objeto material (DAVÍDOV, 1988), ponderamos ser pertinente 

evidenciar, neste episódio, o movimento de significação dos conceitos matemáticos em seus 

sistemas de relações, a partir das ações de estudo dos estudantes, as quais se destinavam à 

compreensão do objeto de estudo em seu processo de constituição. Sendo assim, as cenas que 

compõem este episódio 2 buscam apresentar esse movimento de significação dos conceitos 

matemáticos que, em um primeiro momento, vai se desvelando no estudo da história destes 

conceitos, como proposto na cena 1. A partir desse processo, os grupos de trabalho objetivam 

este estudo numa proposta de ensino, que é apresentada na cena 2, em que os estudantes 

abordam os conceitos matemáticos em situações problematizadoras, as quais exploram os 

nexos conceituais de fração e números, em uma discussão coletiva. Ainda no episódio 2, a 

cena 3 explora os momentos em que fica explícita a apropriação conceitual dos estudantes em 

relação aos conteúdos matemáticos, que foi sendo efetivada a partir do estudo do movimento 

lógico-histórico destes conteúdos. Vejamos: 

 

Quadro 15 – Cena 1, episódio 2, Unidade 2 

Segunda Unidade de Análise 

O movimento lógico-histórico e o processo de apropriação dos conceitos matemáticos 

Episódio 2- Os significados para os conceitos matemáticos 

Cena 1: O movimento histórico dos conceitos 

Localização e cenário de efetivação da cena 1- Esta cena transcorre na décima sexta aula em que os 

estudantes estão em grupos, discutindo a respeito das pesquisas para os seminários. 

Transcrições da cena 1: 

GRUPO FRAÇÃO 

... 

1. Adriana: Ah, que interessante o denominador como filho e o numerador como mãe, isso é 

interessante.  
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Karmem: Todos eles falam que no Egito não usavam fração igual a gente tem, era tudo como 

numerador de um tipo diferente. 

Lana: Que é o que chama de unitário. 

Karmem: Por isso que eu falo que é parte como um todo porque tipo assim, tivesse um roteiro e 

dividisse ele em partes. 

2. Karmem: Eu tenho o texto, mas o texto eu não trouxe, trouxe só o caderno, mas primeiro é o que 

eu tava perguntando pra ela porque lá fala que as necessidades das frações elas surgiram quando foi a 

questão da medida, mas eu lembro que quando a gente estudou isso em laboratório. 

Lana: Eram várias ideias. 

3. Karmem: Isso, eram várias ideias que a gente chama de significado, só que quando a gente vê na 

história, você vê claro que é dividida, porque era a necessidade da época, mas assim o que você vê 

mais é a ideia de parte de um todo, entendeu? Você não vê muito os outros, quociente também pelos 

mesopotâmios, porque lá como eles dividiam número, não usavam nem notação de fração, usava 

notação de número quebrado é de quociente, mas é mais nessa questão de parte de um todo, entendeu? 

Porque lá no Egito era medida, eles queriam ter a medida da terra, mas eles pegavam lá a terra que era 

como se fosse inteiro e dividia em cinco partes, tipo eles pegavam a parte que tava inundada e as 

partes que restavam, entendeu? Todo o contexto da história é voltado para esse resultado específico de 

significado. 

.... 

Karmem: Eu penso em fazer esse probleminha relacionado a medida, mas que relação a medida, o 

que pode ser interessante? 

Adriana: A medida né. 

Karmem: Porque igual essa construção que o Caraça traz é a medida, é relacionada a medida, mas é a 

medida de conhecimento, não dá pra usar isso! 

4. Adriana: Tem a medida de receita também.  

5. Karmem: Mas é medida no sentido de tamanho mesmo, não é medida no sentido de quantidade.  

Adriana: Ah, tá. 

Karmem: Mas pode ser também. 

Adriana: É interessante de receita! 

6. Karmem: Pode ser também é válido, só que igual eu falei no caso de um e de outro representa 

ideias diferentes. 

7. Lana: Eu pensei deles montarem separado, medir os canudinhos cortar e fazer formas geométricas!  

8. Karmem: Não, mas e não traz discussão de nada o que pode fazer é assim, por exemplo, pega e tem 

a noção de segmento, pra usar a noção de segmento usa o tamanho do canudo, por exemplo, quantas 

vezes que um canudinho cortado pode ficar maior? Aí vai fazendo as contas pra construir uma ideia, 

porque o que você falou não vai construir a ideia, não vai ter relação.  

 

GRUPO GEOMETRIA  

Ana Paula: Entender a partir de que necessidade o conceito surgiu. 
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Rute: Mas seria o óbvio pra gente?  

Ana Paula: Algo conceitual. 

Rute: Porque o que a gente tinha pensado é o seguinte, seguir esses passos aqui, primeiro onde ela 

surgiu realmente, na Mesopotâmia, a partir da Mesopotâmia ela migrou... 

Ana Paula: É possível falar isso? 

Rute: Não. 

9. Valter: Então a gente pode focar mais assim, por exemplo, em como ela surgiu em cada civilização, 

em cada necessidade de cada civilização, por exemplo, surgiu a partir da necessidade de medição das 

terras, algo bem da construção, também da questão da construção de templos, então a gente pode ir 

com essas ideias. Depois a gente pensou em citar os principais percursores. 

Ana Paula: De cada região? 

Valter: De cada região também,  

Ana Paula: Só que vocês têm que apresentar o desenvolvimento da Geometria. Qual foi a 

problemática? Foi a questão de área? Medição de terras? Foi essa a necessidade? E como eles mediam 

essas terras? Foi a parte da área, do perímetro e como isso foi desenvolvendo? Até mesmo ela não 

tinha esse nome. A partir de que momento surge a geometria? E foca no desenvolvimento conceitual. 

Valter: Eles começaram a medir e foi desenvolvendo. 

.... 

Valter: Agora a gente está buscando como que desenvolveu essa terceirização de geometria. 

Rafa: Nesse livro já fala de alguns dos que ajudaram no desenvolvimento da geometria foi o Egito 

através de sacerdotes. 

Ana Paula: Eles vão lá para buscar o conhecimento, para formalizar. 

10. Rafa: Eles pediam ajuda dos sacerdotes egípcios sobre o estudo da geometria, eles estudam lá, pra 

depois viajar no mar provavelmente de navio e chegavam na Grécia eles aprimoravam porque os 

gregos eram muito conhecidos porque criavam e os egípcios só queria o básico. 

Ana Paula: É isso que a gente vem estudando no texto, usava no dia a dia para resolver o problema 

daquela situação. 

Rafa: Os gregos não. 

Ana Paula: Eles queriam estudar porque vão saber por que dá certo porque a matemática é isso, a 

epistemologia da matemática é isso mostrar que dá certo, se não dá, mostrar o porquê. 

Rafa: Igual tinha os teoremas dos egípcios que eles não provavam que estava certo e aí os egípcios 

provavam se era não ou verdade aqueles teoremas. 

11. Valter: Aí tinha algumas civilizações que queriam reter esse conhecimento, achavam que isso era 

uma forma de dominar as outras civilizações. 

Rafa: Ter poder sobre eles. 

Valter: Ter poder de umas certas maneiras. 

Ana Paula: São as relações de poder que a gente viu lá no texto do D’Ambrósio, na história, nas 

civilizações. Então, tudo isso são contextos até para o desenvolvimento da matemática, do porquê 
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desenvolveu naquela região e não em outra, são essas próprias relações de poder.  

 

ÁLGEBRA 

Nice: Ele destaca a álgebra antiga como sendo elementar, a álgebra moderna como sendo abstrata... 

Ana: Isso. Tem uns diferentes né? 

Nice: É, exatamente isso quando fala dessa álgebra antiga está destacando, por isso eu queria ver se 

vocês viram a coisa nesse sentido, sendo a elementar e a abstrata? 

Ster: Sim, sim, elementar e abstrata sim. 

13. Nice: Tem a moderna como a abstrata, isso é tudo que eu vi lá, por isso que a gente precisa 

confirmar. Ele destaca também as fases que é a retórica, verbal, a sincopada e a simbólica que nessa 

apostila aqui que a gente estava vendo ela é usada alguns elementos que compõe, né?  

Ana: (Concorda com a cabeça em sinal de sim). 

Nice: Então, de repente nós poderíamos traçar uma estrutura e a gente pesquisar mais ou menos por ai. 

A gente pode até ver com o professor que vai apresentando cada fase e aí a gente busca a nossa 

pesquisa mais ou menos por isso ai, a gente pode ver com ela. 

14. Ster: A gente podia ver como é que iniciou, como é que chegou à palavra álgebra e depois vir 

aqui, chegar nesse assunto “álgebra elementar, abstrata e moderna”. 

Ana: A gente podia discorrer, então, todo o histórico e a gente pode juntar o que você falou, tanto a 

origem, a influência da obra que de certa forma influenciou no nome da álgebra que foi o primeiro 

relato e depois a gente pode, mas não sei a gente tem que montar porque é um quebra cabeça. 

... 

Ana: “Fazer o número de símbolos para expressar, todos os passos relativos operatórios sobre o uso 

de equações, linguagem e corrente essa teoria teria sido dos egípcios, babilônicos e gregos”54 que foi o 

que o professor falou “a frase encontrada da expressão teria surgido em Alexandria pois foi ele que se 

sabe pela primeira usou um símbolo para a incógnita”. 

Nice: Ele já serviu nessa fase aqui 

Ana: Sincopada. 

Nice: A retórica então ela pré? 

Ana: Isso, era egípcio. “E utilizou uma forma mais abreviada com consciência para elevar as 

expressões sobre as equações, uma forma sincopada seria mais tarde desenvolvida pelas indústrias a 

especialmente a álgebra árabe que por sua vez parece não ter utilizado expressão. Entretanto utilizados 

de maneira retórica os árabes introduziram um vocabulário técnico para o conhecimento dando uma 

certa autonomia”. 

Ana Paula: Vocês viram o texto da Carmen que fala muito de álgebra? 

16. Nice: Vimos. Ai a gente estava estruturando mais ou menos, pra ser desse caminho porque 

baseado no que a gente estava lendo, não sei se o conceito vem antes. 

Ana Paula: O conceito se constrói, ele vai sendo construído ao longo do tempo, de acordo com as 

necessidades, na verdade a história é o conceito, não tem como falar. 

                                                      
54

 As falas que estão entre aspas indicam que o aluno está lendo o material que está em mãos. 
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17. Ana: Então professora a gente estava vendo aqui que a álgebra passou por três dessas fases, então 

essas três fases construíram a história da álgebra até o que ela é hoje. Porque ele está falando que a 

retórica e verbal era utilizada pelos egípcios que era toda a escrita, não tinha um lugar para representar. 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

 

Esta cena 1 tem como objetivo apresentar o desempenho dos alunos em uma discussão 

coletiva, quando estão em atividade de estudo discutindo a respeito do movimento histórico 

dos conceitos matemáticos para organizarem a proposta de ensino. Nessa discussão, a cena 

em questão evidencia momentos em que eles vão percebendo como estes conceitos vão se 

constituindo, ao longo do tempo, nos seus contextos sociais.  

Convém destacar que os fatos, relatados nesta cena, correspondem à aula 16. Naquele 

momento, os estudantes ainda não tinham apresentado os seminários. A referida cena destaca 

falas dos alunos que representam uma compreensão voltada para os nexos internos dos 

conceitos, como também os externos. Na discussão do grupo de frações, em que os estudantes 

estão debatendo a respeito dos textos lidos para pensarem uma SDA
55

 (Situação 

Desencadeadora de Aprendizagem), Adriana, nos flashs 1 e 4, evidencia um pensamento por 

pseudoconceito que, de acordo com Kosik (1976), pertence ao mundo dos fenômenos 

externos, das representações comuns, da práxis fetichizada (mundo da aparência): “Ah que 

interessante o denominador como filho e o numerador como mãe, isso é interessante” 

(Adriana, flash 1, cena 1); “Tem a medida de receita também” (Adriana, flash 4, cena 1). 

No flash 1, Adriana tem a atenção voltada para a forma de representação das frações, 

que expressa o nexo externo deste conceito. No flash 4, ela sugere uma situação problema que 

relacionada a receitas, o que é muito utilizado nas abordagens tradicionais, tratadas nos livros 

didáticos, que enfatizam práticas que elegem o cotidiano como referência para o trabalho 

educativo. De acordo com Rosa et al. (2013, p. 231), os autores de livros didáticos, por eles 

analisados, “introduzem o conceito de fração fortemente relacionado ao discreto, nos limites 

dos números naturais, a partir de situações singulares que fazem parte do cotidiano dos 

estudantes. Tal introdução contradiz aos princípios da Teoria Histórico-Cultural no que se 

refere à relação entre os conceitos espontâneos e científicos”.  

Nesse mesmo entendimento, Lana (flash 7) também sugere um contexto para a SDA 

voltado para o pensamento empírico, com foco na aparência: “[...] medir os canudinhos cortar 

e fazer formas geométricas” (Lana, flash 7, cena 1). Na discussão dos grupos de geometria e 

                                                      
55

 Para falar das Situações Desencadeadoras de Aprendizagem, não foi abordada essa denominação com os 

estudantes, apesar de ter sido explorada nas aulas, a ideia de problematização que permeia as SDA. 
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álgebra, as falas de Valter (flash 9) e Ster (flash 14) também revelam uma preocupação 

voltada para os aspectos externos do conceito: “Depois a gente pensou em citar os principais 

percursores” (Valter, flash 9, cena 1); “A gente podia ver como é que iniciou, como é que 

chegou à palavra álgebra e depois vir aqui, chegar nesse assunto ‘álgebra elementar, abstrata e 

moderna’” (Ster, flash 14, cena 1).  

Podemos perceber que, nessas falas, apesar de os estudantes já começarem a ver o 

desenvolvimento da matemática numa perspectiva mais voltada para os contextos em que ela 

foi sendo constituída, eles ainda relacionam a HM com seus aspectos aparentes, na medida em 

que dão importância aos matemáticos, as palavras, ou seja, o foco está no objeto, nas questões 

que não influenciam no conceito. Esses pensamentos são inerentes ao sentido atribuído pelos 

estudantes à HM, como foi destacado nas cenas 1 e 2 do episódio 1 da primeira unidade. 

Embora o pensamento dos estudantes esteja voltado para os aspectos externos do objeto 

matemático, esse tipo de pensamento não deixa de ter sua importância na formação de 

conceitos, pois é na relação entre o conhecimento espontâneo e o conhecimento científico que 

os estudantes tomam consciência do conceito científico. Sforni, Bernardes e Moura (2003) 

explicam esta relação dizendo que, em função de os conceitos científicos não interagirem 

diretamente com o objeto, há a necessidade de os conceitos cotidianos terem alcançado 

determinado nível para que o sujeito tome consciência do conceito científico. 

É neste movimento das discussões nos grupos que os estudantes têm o olhar voltado 

para os contextos em que surgem as necessidades dos conceitos, assim como foi enfatizado 

nas aulas. Karmem (flash 2 e 3) destaca, nas leituras feitas, estas necessidades que, segundo 

ela, estão relacionadas às medidas, que é o nexo interno do conceito de frações:  

 

[...] as necessidades das frações elas surgiram quando foi a questão da 

medida eram várias ideias que a gente chama de significado só que quando a 

gente vê na história, você vê claro que é dividida, porque era a necessidade 

da época, mas assim o que você vê mais é a ideia de parte de um todo, 

entendeu? [...] Porque lá no Egito era medida, eles queriam ter a medida da 

terra, mas eles pegavam lá a terra que era como se fosse inteiro e dividia em 

cinco partes, tipo eles pegavam a parte que tava inundada e as partes que 

restavam, entendeu? Todo o contexto da história é voltado para esse 

resultado específico de significado. 

 

Valter (flash 9), Ana (flash 17) e Nice (flash 13) também revelam sua compreensão 

em relação às necessidades que fizeram emergir a geometria e a álgebra: 
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[...] surgiu a partir da necessidade de medição das terras, algo bem da 

construção, também da questão da construção de templos, então a gente pode 

ir com essas ideias (Valter, flash 9, cena 1). 

Ele destaca também as fases que é a retórica, verbal, a sincopada e a 

simbólica (Nice, flash 13, cena 1). 

A álgebra passou por três dessas fases, então essas três fases construíram a 

história da álgebra até o que ela é hoje. Porque ele está falando que a retórica 

e verbal era utilizada pelos egípcios que era toda a escrita, não tinha um 

lugar para representar. (Ana, flash 17, cena 1). 

 

Ter esse olhar voltado para as necessidades de cada civilização, na construção dos 

conceitos matemáticos, revela um processo de significação dos estudantes em relação à 

abordagem didática da HM. Nos flashes citados, eles destacam as necessidades sociais como 

aspectos importantes para pensar o conceito matemático em questão e materializar isso em 

uma proposta de ensino. De acordo com Giardinetto (1991), é a investigação da evolução 

histórica que vai fornecer elementos para elaboração de uma sequência lógica de ensino, de 

forma que essa sequência reflita a história, a fim de reproduzir a essência lógica das relações 

do conhecimento na sua forma atual. 

Quando Adriana (flash 4) sugere fazer o problema no contexto das receitas, Karmem 

(flashes 5 e 6) argumenta com a ideia de grandezas contínuas e discretas, o que revela a 

compreensão do conceito de frações: “Mas é medida no sentido de tamanho mesmo, não é 

medida no sentido de quantidade (Karmem, flash 5, cena 1); “Pode ser, também é válido, só 

que igual eu falei no caso de um e de outro representa ideias diferentes” (Karmem, flash 6, 

cena 1). 

Quando Karmem contra-argumenta em relação à sugestão dada por Lana (flash 7), 

também revela sua compreensão deste conceito: “quantas vezes que um canudinho cortado 

pode ficar maior? Aí vai fazendo as contas pra construir uma ideia, porque o que você falou 

não vai construir a ideia, não vai ter relação” (Karmem, flash 8, cena 1).  Essas falas de 

Karmem sinalizam sua compreensão do conceito de fração, quando ela entende que esse 

conceito emerge da necessidade de medir as terras e que a medida está relacionada com a 

ideia de ver quantas vezes uma unidade cabe no tamanho a ser medido. De acordo com esse 

conceito de medida, está a compreensão de esta ser uma grandeza contínua quando ela diz: “é 

medida no sentido de tamanho mesmo”. Essas objetivações estão de acordo com os nexos 

conceituais de fração: senso de grandeza, medida e representação do número fracionário 

(SOUSA, 2014). De acordo com Lima (1998, 2000), considerar os nexos conceituais 

grandeza e medida, no ensino de fração, nos leva a compreender que a representação 



239 

 

fracionária não se aplica somente a situações de medição, mas a todas as situações da vida em 

que se tenha um inteiro e uma parte desse inteiro. 

Na discussão do grupo de geometria, os estudantes debatem a respeito do aspecto 

relacional entre as civilizações, na construção do conhecimento matemático e as relações de 

poder que envolve a HM: “Eles pediam ajuda dos sacerdotes egípcios sobre o estudo da 

geometria, eles estudam lá, pra depois viajar no mar provavelmente de navio e chegavam na 

Grécia eles aprimoravam porque os gregos eram muito conhecidos porque criavam e os 

egípcios só queriam o básico” (Rafa, flash 10, cena1); “Aí tinha algumas civilizações que 

queriam reter esse conhecimento, achavam que isso era uma forma de dominar as outras 

civilizações” (Valter, flash 11, cena 1). 

A respeito das relações de poder que envolve a HM, Valter, Silva e Mendes (2013, p. 

35) reforçam que, em cada uma das civilizações, “a matemática teve um importante papel 

social, mas, por outro lado, a forma de concebê-la e a produção do conhecimento foram 

condizentes com os interesses e o pensamento vigente”. Nesse mesmo entendimento, as falas 

dos estudantes confirmam o que Radford (2011) diz a respeito das análises histórico-

epistemológicas, sugerindo que elas podem: 

 

[...] nos fornecer informações interessantes sobre o desenvolvimento do 

conhecimento matemático dentro de uma cultura e ao longo de diferentes 

culturas e nos fornecer informações sobre a maneira com que os significados 

surgiram e mudaram; precisamos compreender as negociações e as 

concepções culturais que fundamentam esses significados (RADFORD, 

2011, p. 94). 

  

Em consonância com essas discussões que envolvem a HM em sua dimensão social, 

os estudos dos alunos eram sempre direcionados para estes aspectos, visando que, ao 

estudarem a HM, olhassem para essa história tentando compreender as relações sociais e 

políticas que estavam por trás do desenvolvimento da Matemática. É com esse propósito que a 

professora pesquisadora faz a seguinte intervenção: “são as relações de poder que a gente viu 

lá no texto do D’Ambrósio, na história, nas civilizações. Então, tudo isso são contextos para o 

desenvolvimento da matemática, de o porquê se desenvolveu naquela região e não em outra, 

são essas próprias relações de poder” (Ana Paula, cena 1). Os estudantes, ao iniciarem a 

disciplina, não tinham esta visão de história, das relações entre as civilizações e os conceitos 

matemáticos, entre estes e os aspectos sociais, em meio aos quais os conceitos são 

constituídos, assim como destaca Kênia: 
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[...] eu nunca tinha parado pra pensar que a geometria poderia ter  saído por 

uma necessidade das civilizações de antigamente em questão, porque eu 

também não tive muito contato com geometria! Na faculdade, na escola né? 

Então, pra mim era a geometria pronta e acabada, tipo assim, ah, eu vou 

fazer só cálculo e tá ótimo, mas nunca tinha aquele conceito, aquela coisa de 

saber porque, de onde saiu, porque que saiu e eu aprendi bastante (Kênia, 

Entrevista 2). 

 

Com base no que foi destacado nesta cena, podemos compreender, no movimento de 

estudo da história dos conceitos matemáticos, numa situação de compartilhamento, como os 

estudantes vão percebendo a constituição desses conceitos. Nesse processo, eles destacam a 

influência dos contextos políticos e sociais, os quais fazem emergir as necessidades dos 

conteúdos, bem como seus nexos conceituais. Estas situações vêm ao encontro do que Cedro 

e Moura (2016) ressaltam a respeito de ações em que os futuros professores discutem a 

organização de atividades de ensino. Segundo eles: 

 

Ao colocarmos o futuro professor em movimento de discussão da sua 

atividade de ensino, estamos propiciando momentos em que ele, 

inicialmente, vivencia o compartilhamento das ações para, posteriormente, 

refletir e tomar consciência do processo de produção e apropriação coletiva 

do conhecimento (CEDRO; MOURA, 2016, p. 266). 

 

Reitero, desta forma, que este processo de discussão coletiva foi de suma importância 

para a compreensão do movimento histórico de desenvolvimento dos conteúdos estudados, 

pois, nesse processo, os estudantes vão organizando uma lógica de pensamento que contribui 

para tomada de consciência a respeito dos significados dos conceitos matemáticos. 

 

Quadro 16 – Cena 2 (parte 1), episódio 2, Unidade 2 

Segunda Unidade de Análise 

O movimento lógico-histórico e o processo de apropriação dos conceitos matemáticos 

Episódio 2- Os significados para os conceitos matemáticos 

Cena 2 - Parte I: Compreendendo os nexos internos dos conceitos (frações) numa discussão coletiva. 

Localização e cenário de efetivação da Cena 2- Esta cena transcorre na trigésima segunda aula, na 

apresentação do seminário II do grupo que pesquisou sobre as frações. Na ocasião, os estudantes 

apresentam para a turma uma proposta de ensino, utilizando os conceitos estudados nas aulas. 

Mediadoras da atividade: Karmem, Adriana, Lana e Gabi. 

Transcrições da cena 2: 

  

Karmem: (Neste momento a aluna explica aos colegas como será a atividade desenvolvida por eles) 

.... Cada família vai receber um aparato contendo marcações a cada um farm, que é esse papelzinho 

aqui. Esse farm é a unidade de medida que vocês vão utilizar para calcular qual que é a medida da 

lateral de cada terreno que vocês vão plantar. Esse aqui é uma unidade e tem essa outra fitazinha (fita 
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maior com marcas dos farms, que representa uma régua) aqui que a cada marcaçãozinha dela aqui é 

um farm, então vai auxiliar vocês a fazer a medida da lateral aí dos terrenos. Consequentemente, a 

medida dos comprimentos será dada em farms.... Então, vocês têm uma folha chamex, onde toda vez 

que vocês fizerem, medirem um lado, o comprimento desse terreno, vocês vão anotar qual é a medida. 

Vocês vão representar da forma de vocês qual que é essa medida, até porque esses dados vão ser 

importantes a cada vez que vocês forem fazer o desenho de um novo terreno pra expandir. Após 

análises e anotações a serem realizadas por cada família, se o plantio tiver sido realizado 

adequadamente as famílias receberão a herança. … Então, aqui, o primeiro passo. Vocês têm que 

descobrir qual é a medida do lado da casa, utilizando a unidade de medida farm. Segundo passo: os 

lados do terreno do primeiro plantio devem ter duas vezes o comprimento do lado do terreno da casa. 

Então, o quê que vocês têm que fazer? Vocês têm que descobrir qual que é essa medida da casa e aí, 

quando vocês forem desenhar aí o lugar que vai representar o terreno onde vai ser o plantio desse 

primeiro alimento, ele tem que ser duas vezes o tamanho que era o comprimento da casa. Vocês 

entenderam? Entenderam? Então, vamos. Vamos fazer primeiro o primeiro passo, então. Que é 

descobrir qual a medida do lado da casa. 

... 

Marcos: Quatro, oito, oito mais dois dá dez. (aqui eles dividem o farm em dez partes) 

1. Rodrigo: Dez não divide por três. 

2. Marcos: Sim, mas, então, coloca que sobra um. 

Robertson: Mas, quatro, oito, dez. Tem dez farm. 

3. Marcos: Dez farm. Não, dez partes de farm. 

Robertson: Dez partes de farm. Agora divide dez partes de farm por três? 

Aluno: Divide o farm de novo, em mais partes. Aqui ó. Em vez de ser dez, divide em oito. 

Rodrigo: É isso que eu estou fazendo. 

Marcos: Mas, vai ficar certinho, mesmo? Seis mais quatro, catorze, dividi por três vai dar quatro. 

Aqui ó, vai ser um farm. Dá quatro aqui ó. 

Rodrigo: Ajuda a dividir aqui ó. 

Marcos: Dá dezesseis. Antes era quatro, aí oito, vezes dois, dá dezesseis, mais quatro, dá vinte. 

Rodrigo: Como assim? Que conta é essa que vocês estão fazendo? 

Robertson: O lado do primeiro terreno dividido por três. 

Rodrigo: Não tem como dividir por três! 

Robertson: Bota dois aí. Tem que dividir três, três, três, né? Vai ser. Olha aqui ó. Um, dois, três. 

Marcos: Faz a medida do três aí. Espera. Faz até o nove. 

1. Robertson: Vai sobrar um de qualquer jeito. Vai sobrar uma parte do terreno. Acho que é esse o 

objetivo. 

Rodrigo: Tive uma ideia. Marca aqui pra mim. 

Robertson: Onde? 

Rodrigo: Aqui. 

2. Robertson: É. Não mediram medidas iguais? 

Rodrigo: Marca aí. Nove, três. Aqui sobrou três. 

Marcos: Vai sobrar quatro. 

Rodrigo: Mas aí tem que dividir, três desse aqui pequeno pra ele, né? 
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Robertson: Espera aí, vamos fazer uma pergunta que vai definir isso aqui. Adriana, as partes têm que 

ser divididas em partes iguais? 

Adriane: Sim. 

Robertson: Então, vai ter que ser, dividir três, três, três e vai sobrar um, uai. É obvio. 

Adriana: Vocês dividiram isso aqui em três não foi? Ficaram três iguais? 

3. Robertson: Não. Não tem como ser três iguais! 

Adriana: Porque o lado que você vai dividir por três iguais. 

Rodrigo: É o que a gente está fazendo, mas o quê que acontece, quando você pegar aqui vai dar dez 

espaços, dividido por três, vai dar nove vírgula nove... 

Marcos: Dez partes. 

Robertson: Dez partes de farm. 

4. Rodrigo: Espera. Deixa eu falar. Eu marquei três aqui e três aqui, correto? Eu fiquei com meio, 

porque o quê que acontece, quando eu fiquei com metade, quando eu vi que essa sobra, vale um quarto 

de farm, né, vamos dizer assim, quarta parte de farm, divide em quatro novamente, aí eu vou jogar três 

aqui, três aqui, vai dar, certo? 

Robertson: Você acha que vai dar três farms inteiros? 

5.Karmem: Mas, e se você dividir, em vez de dividir quatro partes, dividir em outra quantidade?  

Rodrigo: Sim, mas não dá pra dividir em mais quadradinhos isso aqui não. 

Karmem: Dá, uai. 

Rodrigo: Calma aí eu vou tentar. 

5. Robertson: É o que eu pensei foi dividir três, três, três e deixar um espaço sobrando. 

Helena: Não, mas o problema é que ele quer saber a medida pra você usar no seu terceiro terreno. 

Adriana: Não dá pra medir esse pedacinho em três não? 

Karmem: Faz o que o Robertson falou. 

Robertson: É, tem dez ao todo, né? Três pedaços de farm pra cada um. 

Marcos: Ah. 

Rodrigo: Só que a diferença é que eu deixei o resto aqui no meio. 

6. Robertson: É realmente, é a mesma coisa. Agora a gente vai tirar dois quadradinhos desse, e isso 

aqui a gente divide em três e separa pros outros. 

7. Helena: Essa medida que vai sobrar lá tem que dividir um quarto de farm em três pedaços. 

Robertson: Isso. 

Karmem: Mas, essa medida é um farm? 

Robertson: Ela é um farm. 

Marcos: Ela é um farm. 

Rodrigo: Vamos fazer o seguinte... 

Karmem: Mas, como é que, me explica. 

Marcos: Ela é um farm, porque aqui, a gente dividiu esse farm em quatro... 

8. Helena: Esse um farm ta dividido em quatro, então quatro, oito, dez, não divide por três, aí você 

tem que dividir ele em três e jogar pra cada um. 

9. Marcos: Nove, né? Aí sobra esse um quarto aqui. É isso mesmo. E esse é um quarto. E a gente tem 
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que dividir esse um quarto... 

10. Robertson: Esse um quarto, a gente tem que ver a medida dele, pra dividir pros outros. 

Helena: Então seria assim, três vezes quatro daria doze, daria... 

11. Robertson: É igual o Rodrigo estava falando só que ele deixou o resto no meio. 

Karmem: Coisa difícil, não? 

12. Rodrigo: Deixa eu explicar o porquê que eu deixei o resto no meio. O restinho que sobra de cá e 

de cá... 

Robertson: É isso aí. Agora a gente só tem que achar essa medida aqui. 

Marcos: A gente não tem esquadro. 

Robertson: Essa debaixo aqui, ela sobra dos dois lados. 

13. Karmem: Então, isso aqui já está dividido em quatro,e se vocês dividir em três então?  

Robertson: Três quartos. 

Karmem: Vão dividir em quantas partes totais? 

Marcos: Doze. 

Robertson: Doze. 

Helena: Esse pedaço aqui é três... 

14. Marcos: Três de doze. É um quarto mesmo. Agora falta a gente desenhar isso. 

Helena: Aí divide e fica três, isso aqui vai ficar três... 

Marcos: Não, tem que ser pequeno. 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

A cena 2 é composta por duas partes, as quais retratam as ações de estudo 

desenvolvidas pelos estudantes na apresentação do seminário II, em que eles apresentaram aos 

colegas a proposta de ensino elaborada pelos respectivos grupos. Nesse sentido, a cena em 

questão busca evidenciar o movimento de compreensão dos estudantes dos nexos conceituais 

dos conteúdos matemáticos (frações e números)
56

, em ações compartilhadas de estudo. 

Convém destacar que esta cena mostra o papel dos estudantes que estão apresentando o 

seminário – mediadores – como condutores de uma atividade de ensino, assim como a 

simulação da vivência dos estudantes como alunos da educação básica, em ações de estudo. 

Esse momento evidencia a apropriação conceitual dos sujeitos que apresentam o seminário 

em relação aos conteúdos estudados na disciplina (aspecto geral), ao objetivar a proposta de 

ensino, numa situação particular, como também o processo de apropriação conceitual dos 

sujeitos que estão no papel de alunos mediante as atividades propostas. Como a cena em 

questão tem o propósito de evidenciar esses processos de apropriação conceitual, na análise 

                                                      
56

 A escolha destes dois grupos se justifica pela qualidade da gravação dos áudios, que nos permitiu compreender 

os diálogos dos estudantes nestes grupos. 
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desta, também, apresentamos as falas dos estudantes em outros momentos do EDF, nas quais 

ficam evidentes esses processos. 

A parte 1 da cena trata da apresentação do grupo de frações, quando os estudantes 

discutem a medição de um lado de um terreno, utilizando uma unidade de medida (farm) 

determinada pelos organizadores da atividade. Naquele momento, eles negociam qual a 

melhor forma de realizar esta medição, uma vez que a medida não dá um valor exato, sobra 

um pedaço que não é do mesmo tamanho do farm. Então, eles discutem como irão expressar 

esta parte que falta que, na verdade, é a fração do inteiro. A situação que envolvia esta 

discussão foi desencadeada pela seguinte história que foi elaborada pelo grupo: 

 

As fotos
57

 a seguir, apresentam o momento em que os estudantes estão resolvendo o 

problema proposto na história apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57

 A divulgação das imagens foi autorizada pelos estudantes, mediante assinatura de termo de consentimento. 

“Uma parente em comum a 4 famílias faleceu e deixou uma grande herança que 

incluía 4 terrenos de igual tamanho, que foram distribuídos entre essas famílias. No 

entanto, para receber o restante do dinheiro deixado, elas teriam que abdicar de sua 

vida na cidade e ir morar nas casas existentes nesses terrenos, com o objetivo de 

torná-los produtivos. Assim, cada família ficou responsável por plantar arroz, feijão, 

milho e soja. Foram estabelecidas regras relacionadas às medidas dos lados dos 

terrenos destinados a esses plantios que, obrigatoriamente, a cada novo plantio, 

devem ser obedecidas.  Para realizar o cálculo dessas medidas, cada família receberá 

um aparato contendo marcações a cada “um farm” (unidade de medida escolhida pelo 

parente), consequentemente a medida dos comprimentos será dada em farms. É de 

extrema importância que todas as informações relacionadas a essas medidas sejam 

registradas, para a garantia de maior eficiência e verificação de cumprimento das 

regras.  

“Então, após uma análise das anotações realizadas por cada família, se o 

plantio tiver sido realizado adequadamente, as famílias receberão a herança que lhes 

cabe.” 

Grupo frações. 
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Figura 5 – Momento de resolução do problema proposto 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 6 – Resolução do problema no grupo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

 

De acordo com o grupo, “o objetivo deste primeiro momento foi justamente induzir os 

alunos a terem contato com as dificuldades semelhantes às que a civilização egípcia teve em 

decorrência da necessidade de representar medidas que não correspondessem a uma unidade 

inteira” (Trabalho escrito – Grupo frações). Observamos que esse objetivo evidencia uma 

compreensão dos membros do grupo em relação à abordagem da HM no ensino numa 

perspectiva lógico-histórica. De acordo com Jardinetti (1994), esta abordagem fornece 

elementos para a elaboração de sequências lógicas de ensino que reflitam a história, não em 

seu aspecto sequencial, mas, sim, quanto à lógica intrínseca a essa realidade. Assim, os 

estudantes mediadores deste grupo demonstram o entendimento de que, por meio da situação 

problema proposta na atividade, está implícito o mesmo problema vivenciado pelos povos 

daquela época e, para resolvê-lo, são mobilizados os nexos conceituais da fração. Os 

acadêmicos, que atuavam como alunos da escola básica, também tiveram esta abstração: 

 

Nas atividades do grupo de fração pude perceber a importância de introduzir 

o conceito de fração através de uma situação problema, onde o aluno tem 

que pensar em uma forma de dividir terras, por exemplo, em partes iguais 

sem usar uma regra ou conhecimento teórico para isso. E a partir disso guiar 

para o conceito de fração (Helena, Relato do trabalho escrito). 
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De acordo com o que foi proposto pelo grupo e pelas abstrações que os demais 

acadêmicos apresentaram em relação à organização de uma atividade de ensino, podemos 

dizer que eles começam a atribuir outro sentido para a forma de ensinar os conteúdos, tendo 

em vista seu desenvolvimento histórico em contextos sociais, nos quais os conceitos emergem 

a partir de necessidades humanas, assim como propõem Romero e Moretti (2016):  

 
Tendo como pressuposto a construção histórica do conceito que surgiu com 

a necessidade de medir em situações de contagem contínua, o professor pode 

organizar o ensino por meio de uma Atividade Orientadora de Ensino que 

utilize recursos teórico-metodológicos como a história da matemática, 

propondo situações desencadeadoras de aprendizagem de forma que os 

alunos sintam a necessidade de comparar grandezas, medir e de dividir o 

inteiro em partes menores, percebendo a produção histórica do conceito de 

frações, sua gênese, e suas inter-relações matemáticas, possibilitando e 

potencializando o desenvolvimento do pensamento teórico, relacionando o 

conceito com outras situações do cotidiano (ROMEIRO; MORETTI, 

2016, p. 10). 

  

Nesse contexto, a parte I da cena 2 mostra o momento em que os estudantes estão 

discutindo coletivamente uma solução para o problema que emerge da situação proposta pela 

história - encontrar uma parte da unidade de medida que irá representar o “pedacinho da parte 

que falta” para medir o comprimento desejado. Assim, podemos observar, na discussão, que 

eles vão dividindo a unidade de medida (farm) de maneira que essa divisão seja compatível 

com o pedaço que falta para medir. Vejamos a fala de Robertson: “Vai sobrar um de qualquer 

jeito. Vai sobrar uma parte do terreno. Acho que é esse o objetivo (Robertson, flash 1, cena 2 

– Parte 1). 

A partir desta afirmação, os estudantes procuram encontrar a solução do problema em 

questão por meio de uma ação compartilhada em que são colocadas suas indagações e 

conjecturas, as quais são coerentes com o conceito de fração: “É. Não mediram medidas 

iguais, né? (Robertson, flash 2, cena 2 – Parte 1). Nesta afirmação, Robertson percebe o fato 

de as medidas não serem iguais, é quando a mediadora do grupo (Adriana) leva-o a entender 

que a divisão em três partes não vai dar igual e logo Robertson vê isso: “Não tem como ser 

três iguais!” (Robertson, flash 3, cena 2 – Parte 1). 

De acordo com esta conjectura, Rodrigo (flash 4) dá uma sugestão que é debatida pelo 

grupo e, com a mediação de Karmem, chega-se à conclusão de que a elaboração deles, 

embora diferente, contém a mesma ideia de Rodrigo: “Eu marquei três aqui e três aqui, 

correto? Eu fiquei com meio, porque o quê que acontece, quando eu fiquei com metade, 

quando eu vi que essa sobra, vale um quarto de farm, né, vamos dizer assim, quarta parte de 
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farm, divide em quatro novamente, aí eu vou jogar três aqui, três aqui, vai dar, certo?” 

(Rodrigo, flash 4, cena 2 – parte 1); “É igual o Rodrigo estava falando só que ele deixou o 

resto no meio” (Robertson, flash 11, cena 2 – Parte 1); “Deixa eu explicar porquê que eu 

deixei o resto no meio. O restinho que sobra de cá e de cá...” (Rodrigo, flash 12, cena 2 – 

parte 1). A partir dessa dedução, eles têm mais uma questão que é achar a medida do pedaço 

que ainda falta, mas, com a intervenção da mediadora, eles conseguem chegar à solução do 

problema: “Três de doze. É um quarto mesmo. Agora falta a gente desenhar isso” (Marcos, 

flash 14, cena 2 – parte 1). Nesse diálogo evidenciado pela cena em questão, os sujeitos 

conseguem chegar à solução do problema a partir de uma ação coletiva, em que cada um dos 

membros do grupo compartilha suas sugestões, trocam ideias, analisam e chegam a uma 

conclusão. Tudo isso, em um processo mediado por ferramentas (tiras de papel) e pela ação 

do mediador.  

De acordo com Moretti e Moura (2010), a constituição de um espaço coletivo entre 

professores em formação “favorece a produção colaborativa de soluções para problemas 

comuns e permite que estas sejam apropriadas pelos sujeitos, à medida que se constituem 

como respostas às suas necessidades” (MORETTI; MOURA, 2010, p. 160). Nesse contexto, 

os estudantes tinham um problema comum: encontrar a fração da medida do “farm” e, estando 

em atividade, esta situação se constitui em uma necessidade dos alunos, que irá contribuir 

para a atribuição de sentido ao conceito estudado. Assim, eles começam a perceber outra 

abordagem para ensinar frações, na qual se explora o conceito a partir de uma situação em que 

os alunos irão lidar com seu aspecto geral para o particular, assim como Helena expressa: 

 

Pela atividade apresentada o aluno não precisa ter conhecimento da notação 

de frações, ele faz as divisões dos terrenos baseado em uma medida dada que 

não é exatamente um numeral. Assim ele abstrai a ideia do conceito de 

fração e quando ocorre a transição para notação usual o aluno consegue 

visualizar melhor a ideia teórica (Helena, Trabalho escrito do grupo de 

frações. Depoimento a respeito da apresentação do grupo). 

 

De acordo com os estudos de Rosa et al. (2013), o movimento conceitual do ensino 

deve ser orientado do geral para o singular e o geral para o conceito de frações são as 

grandezas. Na apresentação do seminário I pelo grupo de frações, Adriana deixa explícitos os 

nexos conceituais das frações: “[...] que é a grandeza e a medida falou delas o trabalho inteiro, 

os nexos internos das frações são grandezas e medidas” (Adriana, transcrição da aula 24). Em 

seguida, Karmem relaciona a necessidade de medir com a significação social da fração “ [...] 

que o significado mesmo, a ideia pratica da fração é a necessidade da medida, eles precisam 
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de uma grandeza porque ela vai gerar uma necessidade da medida, ela seria uma grandeza 

porque ela vai gerar a necessidade de dividir de fazer uma comparação. Então...” (Karmem, 

transcrição da aula 24). 

 Após a apresentação deste grupo, a professora pesquisadora pergunta para 

Lana a respeito do que ela estava compreendendo sobre a unidade de medida, ela responde:  

 

Então professora eu sempre tive muita dificuldade com fração, só que no 

nosso trabalho e teve outros também que eu entendi mais o que era, mas a 

ideia da unidade na forma da fração é você ter um todo [...] eles utilizavam a 

corda e ai eles não tinham a ideia de centímetros ainda e eles tinham a 

marcação deles que é esse tamanho aqui então aqui tem um, dois, três, 

quatro, cinco e seis, esse aqui é o todo e depois eles teve a necessidade de 

repartir isso eles mediam com a cordinha, então aqui você já via pegando a 

medida de cima, então eles pegavam a medida de baixo 1, 2, 3 e sobrava 

um pedacinho e ai foi quando houve a necessidade da fração, mas aí ela  

estava mais repartida ela não era uma fração [...] (Lana, transcrição da aula 

24). 

 

A estudante Lana relaciona a unidade de medida com o todo. Ela explica essa relação, 

em que faz uma comparação da unidade com o todo, relacionando a ideia de fração com a de 

medida. Assim, Caraça (1951, p. 29) esclarece em relação à medida: “consiste em comparar 

duas grandezas de mesma espécie” e, para isso, faz-se necessário estabelecer uma unidade de 

medida e fazer a comparação, certificando quantas vezes esta unidade cabe no todo a ser 

medido e quando essa unidade não completa totalmente esse todo, há a fração. É o que Lana 

percebe, quando ela diz: “sobrava um pedacinho” e compreende que o campo dos naturais não 

é suficiente para realizar a medição. Nice e Sérgio, em sua avaliação
58

 da apresentação do 

grupo, também expressam este entendimento:  

 

Os nexos conceituais são grandezas e medidas. Me chamou a atenção a 

construção da ideia de fração segundo Caraça, no qual destacou o medir e 

contar, quantas vezes uma grandeza cabe em outra, que o medir, o que são 

grandezas e a criação dos números fracionários (Nice, ficha avaliativa dos 

seminários). 

 As frações surgem em função da medida de terras, que geralmente não se 

conseguia unidades inteiras. O surgimento se dá com formas unitárias, pois 

era a noção de parte/todo (Sérgio, ficha avaliativa dos seminários). 

 

Após o primeiro momento da atividade, quando vão explorar as ideias de comparação 

e equivalência, o grupo utiliza os discos de frações para explorar o contexto das pizzas. Nesse 

                                                      
58

 Após a apresentação dos seminários, foi solicitado aos alunos que preenchessem uma ficha avaliativa 

(Apêndice B), em que eles faziam a avaliação do grupo que apresentou o seminário e, também, uma reflexão a 

respeito do que tinham compreendido sobre conteúdo apresentado. 
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momento, abandonam toda a construção que haviam feito com as medidas da história virtual e 

se voltam para abordagem que se limita a dimensão discreta referente à contagem das partes 

da pizza, assim como é bastante difundido nos livros didáticos. Ou seja, abandonam a relação 

que estavam fazendo a partir do problema proposto na história virtual: contínuo 

(comprimento), discreto (quantidade de vezes que a unidade de medida cabe no comprimento 

a ser medido) e focalizam em um contexto, cujo enfoque se dá no universo de grandezas 

discretas, que expressa uma característica do conhecimento empírico.  

Compreendemos este fato pela significação que os estudantes trazem em relação ao 

ensino de frações, cujo enfoque se restringe às significações aritméticas do conceito de fração, 

assim como Rosa et al. (2013) analisam nas abordagens trazidas nos livros didáticos de 

matemática. Esse enfoque está relacionado ao conceito empírico de fração que, segundo 

Davídov (1982), é uma característica da escola tradicional, na qual o pensamento 

desenvolvido possibilita que o estudante se oriente por meio dos traços externos dos objetos. 

O autor em referência sinaliza que tal orientação é indispensável para fazeres cotidianos, 

porém insuficiente para a apropriação dos conceitos teóricos.  

De acordo com que foi apresentado nesta cena, apreendemos que os estudantes, em 

situações de compartilhamento, começam a atribuir um novo sentido aos conteúdos 

matemáticos e, consequentemente, ao processo de ensino, considerando o processo de 

constituição histórica dos conteúdos, em que os conceitos são vistos em seu aspecto geral, 

como sínteses de múltiplas determinações. 

 

Quadro 17 – Cena 2 (parte II), Episódio 2, Unidade 2 

Segunda Unidade de Análise 

O movimento lógico-histórico e o processo de apropriação dos conceitos matemáticos 

Episódio 2 - Os significados para os conceitos matemáticos 

Cena 2 - Parte II: Compreendendo os nexos internos dos conceitos (números) numa discussão 

coletiva. 

Localização e cenário de efetivação da Cena 2- Esta cena transcorre na trigésima primeira aula, na 

apresentação do seminário II do grupo que pesquisou sobre os números. Na ocasião, eles apresentam 

para turma uma proposta de ensino, utilizando os conceitos estudados nas aulas.  

Mediadores da atividade: Robertson, Rodrigo, Helena e Newton. 

Transcrições da cena 2: 

Robertson: Agora é o seguinte: quantos macaquinhos têm, quantas pecinhas têm? 

Bia: Cinco, seis, depois de seis é o quê gente? 

Isa: Sete 

Bia: [finaliza contagem] vinte e dois. 
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Robertson: Vinte e dois, então tem vinte e dois macaquinhos consequentemente têm? 

Bia: Vinte e dois quadradinhos 

Robertson: Viram que tinham vinte e dois macaquinhos pra vinte e duas pedrinhas. 

1. Robertson: Se a gente chegasse amanhã, passou o dia, apareceu mais cinco macaquinhos. O que 

que vocês fariam?  

Ana: Pegava mais cinco quadradinhos 

Robertson: Então aqueles macaquinhos que já tinham mais essa daí. O que que vocês fariam? 

Ana: Pegava mais pedrinhas. 

Robertson: Então o que que vocês fizeram? Vocês deixaram as vinte e duas pedrinhas guardadas na 

mão do José. E pagaram mais cinco porque a gente fez uma outra contagem e apareceram mais cinco. 

E agora? 

Ana É mesmo vai aparecer, tá, tá 

Robertson: Agora o seguinte. Vocês viram que apareceram cinco, vocês pegaram cinco pedrinhas. E 

se sumissem seis macaquinhos, todos que vocês têm ai, sumissem. Sumiu seis macaquinhos, que que 

vocês fariam? 

Ana: Eu tiraria as pedrinhas 

2. Isa: Tiraria seis pedras 

Robertson: Tiraria seis pedras? Então tira seis pedrinhas e guarda.  

Robertson: Então o que vocês começaram a perceber com isso? Que que vocês perceberam com isso 

que a gente fez? 

3. Sérgio: Que a gente não precisa ficar pensando nos macaquinhos, só nas...pedrinhas 

Robertson: Concordam? 

Grupo: Sim 

Robertson: Agora é o seguinte, você guarda todas as pedrinhas, a gente tinha vinte e dois 

macaquinhos, aumentou cinco, foi pra? 

Isa: Vinte e sete 

Robertson: Tirou seis 

Isa: Vinte e um 

4. Robertson: Como que a gente representaria os vinte e um macaquinhos, mas sem precisar contar 

uma pedrinha um macaquinho, uma pedrinha um macaquinho, como que vocês fariam pra representar 

vinte e um macaquinhos sem usar isso aí? 

Bia: Num papel pode ser? 

Robertson: Pode 

5. Isa: Pode ser vinte e um risquinhos. 

Robertson: Então no caso vocês vão representar desenhando. Então o que que vocês têm? Vocês têm 

que uma pedrinha pequenininha vale um. Então vocês podem fazer o que? Que uma pedrinha grande 

vale...? 

6. Sérgio: A gente pode usar uma vareta pra dez pedrinhas 

Robertson: uma vareta pra dez pedrinhas, então põem aí 

Isa: Então dez, total 

Robertson: Como é que você representaria, como é que você representaria os macaquinhos, os vinte e 
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dois? Com uma vareta... 

Robertson: Outra vareta, aí esse, tem vinte aí. 

Isa: Falta um 

Robertson: Falta um, né? Então que vocês percebem aí? Quando passa a agrupar uma vareta 

equivalendo dez pedrinhas 

7. Ana: Base dez 

Robertson: Base dez né, concorda, todo mundo? 

Grupo: (concorda) 

Sérgio: Sim, totalmente base dez 

Robertson: E qual base...? Tá então vocês falaram que é uma base dez... então, cada uma vareta vale 

dez macaquinhos. E como que vocês representariam pra não sobrar nem um macaquinho, uma vareta 

vale dez... 

Isa: hum...aham 

8. Robertson: Então vocês colocaram duas varetas e um pequeninho né pra vinte e um, qual base, 

como que vocês representariam pra não sobrar macaquinho de fora do grupo, pra não ficarem 

sozinhos? 

9. Sérgio: A gente pode mudar a base 

Robertson: Vocês podem? 

10. Sérgio: A gente pode usar a base sete, por exemplo 

Robertson: Sete? Então faz aí, representa aí 

11. Sérgio: A gente pode usar umas bolinhas grande representando sete, sete unidades 

Robertson: Então a bolinha representa sete né? 

Sérgio: Isso. Aqui a gente teria três bolinhas grandes. 

Robertson: Três bolinhas grandes pra representar 

Robertson: Então aqui vocês colocaram base dez e aqui base sete né? Então 

Bia: Aí não ficou de fora nenhum 

Robertson: Aí não sobrou macaquinho de fora. 

 

ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA PESQUISADORA APÓS A APRESENTAÇÃO DO 

GRUPO: 

Ana Paula: E aí você... é o professor em sala de aula, eu coloco vocês para fazer esse processo de 

ensino, porque você não pode chegar lá e falar o conteúdo. Você tem que ir fazendo as perguntas para 

eles chegarem naquilo que você quer. Eu acho que vocês conseguiram vivenciar isso nos grupos 

quando cada um ficou num grupo. Aí eu não sei qual foi a dificuldade e as limitações de cada grupo. E 

a gente tem que tomar o cuidado sempre com isso. Como professor, até numa aula mesmo, que a gente 

tem a tendência de falar o que é para fazer e é o mesmo que vocês aqui. Vocês queriam o tempo todo 

falassem para vocês como que era para fazer, como que era a aula. Não era? Não era essa a angústia de 

vocês? 

Rodrigo: Mas eu acho que não só nós eu acho que todos os grupos tão nessa mesma ideia de esperar o 

que você quer muito 

Newton: É todo grupo quer isso 

12. Rodrigo: Porque a mesma coisa que nós fizemos com os meninos hoje de ficar perguntando, 
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instigar. Era o que você fazia quando você se sentava com a gente só que a gente não tinha essa visão. 

Até um certo momento que a gente conseguiu entender. 

Ana Paula: Eu acho que vocês não vão esquecer isso mais. 

Rodrigo: não esquece não. 

Ana Paula: vocês estão entendendo como é o processo de aprendizado? A diferença de quando o 

professor vai lá e fala “é assim”, eu te dou a receita. 

Leonardo: Passei assim, assim, assim e vocês se viram. 

Ana Paula: E quando vocês vão construindo. Essa dificuldade que vocês têm. E vocês vão 

construindo, que parta de vocês! Porque a partir do que vocês vão trazer, que a gente vai direcionar o 

trabalho. Aí já dá pra pensar em algumas coisas, “ó então vamos fazer assim, vamos pensar isso”. 

Então é assim, é essa a ideia.  

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Na parte 2 da cena 2, o enfoque é dado para a apresentação do grupo de números, 

quando eles abordam os nexos conceituais (contagem, correspondência um a um – biunívoca, 

e agrupamento – correspondência um- para- vários) por meio de situações problematizadoras. 

De acordo com o trabalho escrito do grupo, estas situações consistiam em: 

1º: Representar uma quantidade pequena de objetos (8 arvores, 8 maçãs, 8 macacos), 

da forma como os alunos quisessem representar. 

2º: Representar uma quantidade grande de objetos (100 árvores, 5000 maçãs, 50 

macacos), de forma que, dependendo da representação utilizada pelos alunos, ia ficando mais 

difícil fazer tal representação, até que eles pensem em formas mais simples de fazê-la. Esta 

etapa leva os alunos a sentirem necessidade de criar uma forma simbólica de representar as 

coisas e, consequentemente, números. Esta ideia do grupo se fundamenta na citação que eles 

colocaram no trabalho escrito: “BOYER (2012) afirma também que a ideia de números se 

torna útil a modo que passa a ser necessário expressar uma determinada quantidade de coisas 

e passamos, então, a utilizar os dedos e, posteriormente, grupos de pedras. Quando estes 

elementos se tornam de difícil controle, surge a necessidade da representação numérica” 

(Trabalho escrito, números).  

3º: Utilizar material dourado para fazer a correspondência um a um com as figuras que 

estavam representando os objetos (a cena em questão retrata a discussão do grupo a partir 

desse momento). Esta situação estava implícita, o mesmo contexto de contagem dos animais 

na pré-história. 

4º: Propor situações de retirada e acréscimo de objetos, a fim de levar os alunos a 

compreenderem a relação um a um. 

5º: Propor situações que levem os alunos a pensarem no agrupamento como uma 

forma de facilitar a contagem. 



253 

 

Diante destas situações abordadas na proposta de ensino do grupo de números, 

vejamos na cena 2, como os participantes da atividade vão apreendendo os conceitos em 

questão. Após Robertson (cena 2, parte 2) fazer a pergunta: “Vocês viram que apareceram 

cinco, vocês pegaram cinco pedrinhas. E se sumissem seis macaquinhos, todos que vocês têm 

ai, sumissem. Sumiu seis macaquinhos, que que vocês fariam?” Isa (flash 2) compreendendo 

que cada macaquinho era representado por uma peça do material dourado (pedra), responde:  

“Tiraria seis pedras” (Isa, flash 2, cena 2 – parte 2). 

Com essa pergunta, Robertson pretendia induzir os alunos, por meio da comparação, a 

perceberem a relação biunívoca “que possibilita contar as coisas com coisas” (MOURA et al. 

2016, p. 280-281), a qual caracteriza uma técnica de contagem. Essa forma de calcular, 

segundo esses autores, “é uma das formas de cálculo manual, ou seja, é uma técnica que 

fornece a plataforma material do real humano, para o desenvolvimento da linguagem 

matemática”. Quando Robertson pede para que os alunos acrescentem e retirem os objetos e, 

a partir desta ação, contem quantos ficavam, ele estava realizando, a partir da contagem, uma 

técnica de cálculo, que é uma técnica de simplificação do controle de quantidades (MOURA 

et al., 2016). Mais adiante, também compreendendo esta relação, Sérgio (flash 3) abstrai que, 

no processo de contagem, as pedrinhas por representar os macacos, dispensa a necessidade de 

focar nos macacos, mas somente na quantidade de pedrinhas: “Que a gente não precisa ficar 

pensando nos macaquinhos, só nas... pedrinhas” (Sérgio, flash 3, cena 2 – parte 2). 

A fim de direcionar os alunos para mais uma abstração dos números, com sua 

pergunta, Robertson (flash 4) leva-os a perceberem que não precisam ficar utilizando as 

pedras para realizar as operações, que basta representar estas pedras por símbolos, como 

destaca Isa: “Pode ser vinte e um risquinhos” (Isa, flash 5, cena 2 – parte 2). 

Essa forma de representação, conforme Moura et al. (2016), é uma forma de registro 

que o ser humano criou, que permite ir além do alcance imediato do corpo (da mão e dos 

órgãos dos sentidos) e que, em sua origem, se constitui numa necessidade eminentemente 

prática. Mais adiante, Robertson leva-os a pensarem na possibilidade de agrupamento: “A 

gente pode usar uma vareta pra dez pedrinhas” (Sérgio, flash 6, cena 2 – parte 2). 

Esta resposta dada por Sérgio representa uma abstração do agrupamento na relação 

um-para-vários. E, logo após a pergunta: “Então o que vocês percebem aí? Quando passa a 

agrupar uma vareta equivalendo dez pedrinhas” (Robertson, cena 2 – parte 2), o grupo conclui 

que os agrupamentos propostos por eles representariam a base 10, como é afirmado por Ana, 

no flash 7. Só que nesta representação na base 10 ficavam macacos sobrando, então, 

Robertson pergunta se não teriam outra forma de agrupar, a qual não sobraria nenhum objeto. 
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Sérgio (flashes 10 e 11), compreendendo esse processo de agrupamento, responde: “A gente 

pode usar a base sete, por exemplo” (Sérgio, flash 10, cena 2 – parte 2); “A gente pode usar 

umas bolinhas grandes representando sete, sete unidades” (Sérgio, flash 11, cena 2 – parte 2). 

As fotos, a seguir, apresentam o momento em que os estudantes estão realizando a 

atividade proposta pelo grupo de números. 

 
 

Figura 7 – Estudantes reunidos em grupo realizando a atividade proposta 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Diante dessas situações, vamos percebendo, no decorrer da cena 2 (parte I), como os 

mediadores da atividade vão propondo situações em que os alunos vão abstraindo os nexos 

conceituais do número. Conforme Gerdes (1989), a noção de número foi nascendo no 

processo de abstrair determinadas propriedades das coleções de objetos que o homem, nas 

sociedades de caçadores, encontrava como respostas criadoras aos problemas que enfrentava 

no seu trabalho. Assim, a proposta apresentada pelo grupo seguiu o movimento de induzir os 

alunos a estas abstrações: senso numérico, relação biunívoca, representação dos objetos por 

símbolos, agrupamento.  
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Nesse sentido, Moura et al. (2016) explicitam que a contagem e os cálculos manuais 

não implicam, por si, o pensamento numérico; para se constituir como tal, há a necessidade de 

que o sujeito que conta ou calcula os faça intencionalmente, em resposta ao controle de 

quantidades de um problema que lhe é significativo. Foi com essa intencionalidade que o 

grupo elaborou a proposta de ensino, sugerindo situações que levassem os alunos ao 

desenvolvimento, não das técnicas por si só, mas do pensamento numérico que está por trás 

dessas técnicas, por meio de situações problematizadoras de ensino que estimulavam o 

pensamento, tendo em vista os nexos conceituais do número. A esse respeito, Moura et 

al.(2016, p. 286) ainda destacam: “A redução da matemática à técnica de contagem tem 

esquecido, ou mesmo negado, o ensino, que permite o desenvolvimento da apropriação do 

significado de número”. Esse significado está relacionado com o pensamento teórico do 

número, que “envolve pensar seus nexos internos e externos. Envolve conhecer, por exemplo, 

os aspectos filosóficos que o compõem” (JESUS; SOUSA, 2011, p. 119). As falas de 

Robertson, Helena e Rodrigo, na entrevista final, refletem bem essa significação: 

 

[...] quando eu penso em números, eu penso mais em agrupamento do que 

no número em si mesmo, porque se você perguntasse isso pra mim, quê que 

você pensa de números? Algum tempo atrás... Eu ia falar números? um, dois, 

três, quatro, cinco... pronto, só ia ter isso na minha cabeça. (Robertson, 

Entrevista 2). 

Acho que eu aprendi bastante, na hora que eu procurei mais a fundo a 

questão do conceito mesmo, do número, principalmente quando ainda tá 

naquela coisa de sensação numérica que não tem o número ainda, depois 

daquilo lá eu aprendi bastante. Aí eu acho que na questão do ensino já ficou 

bem mais claro. (Helena, Entrevista 2). 

[...] ah é um tema bem fácil, bem prático de se mexer e tal. Só que depois eu 

vi que não, porque é uma coisa abrangente, que tem muita coisa e se 

você olhar que cada mutação e cada população diferente até chegar, na 

numeração atual, no número arábico. Então tem toda uma evolução, 

tudo aquilo que se passou e, então eu aprendi assim, como que se diz! Não é 

assim só a representação do número. A gente tem que ver todo contexto, 

que tem que trabalhar essa parte aqui da grandeza e tem que transpor 

isso também. Não é só ver e aí ficar só pra gente. Então às vezes o aluno vê 

lá mais não sabe porque que o número é assim, de onde veio e tal. Então tem 

toda essa orientação, então eu aprendi bastante com isso (Rodrigo, Entrevista 

2). 

 

Sistematizar todo estudo histórico dos conteúdos matemáticos, buscando compreender 

seus nexos e materializar isso na proposta de ensino, foi um processo construído ao longo da 

disciplina HM, com muitos percalços. Os estudantes, no início, se sentiam incomodados ao 

perceberem que, no processo histórico, os fatos não eram organizados numa sequência lógica, 

como eles estavam acostumados a estudar e que a proposta de ensino era algo que eles teriam 
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que elaborar a partir do estudo da história. Robertson e Nice fazem o seguinte relato no 

trabalho escrito: 

 

Inicialmente coloco como principal questão o fato de o trabalho ser 

extremamente estressante, pois nos faltavam ideias, metodologia e 

entendimento. O trabalho consistia em apresentar os nexos internos e 

externos e fazer com o que os alunos chegassem a um “completo” 

entendimento do assunto sem que fosse falado a eles como fazer. A falta de 

conhecimento, nesse caso, era o motivo de ter deixado esse trabalho a 

um nível consideravelmente difícil, nunca foi nos passado algo assim e 

por isso não sabíamos o que deveríamos fazer (Robertson, trabalho escrito 

números). 

[...] foi o ápice do desconforto do nosso grupo, a falta de conteúdo a falta 

de trabalhos publicados, não encontrar atividades que correspondesse 

aos conceitos que deveria ser trabalhado, foi frustrante para o grupo. 

Mas ao encontrarmos o jogo FANTAN vimos que ele também não satisfazia 

todo os nexos que deveria ser abordado no trabalho, então após uma longa 

discussão com o grupo conseguimos desenvolver algo que contemplava 

todos os objetivos que queríamos alcançar, conciliar o jogo com os nexos 

internos seguindo um movimento lógico histórico até chegar nos nexos 

externos. E para nós foi gratificante a conclusão do trabalho 2, ao 

observamos que os alunos estavam correspondendo nossas expectativas, 

conseguiam ver todos os nexos e o movimento do conceito ao decorrer do 

tempo (Nice, trabalho escrito álgebra). 

  

Essa resistência dos alunos diante da dificuldade que eles tiveram para entrarem em 

atividade de estudo, como já foi destacado nas cenas anteriores, pode ser compreendida 

quando nos atentamos para o sentido que eles atribuem aos conceitos matemáticos, os quais 

emergem das significações sociais destes conteúdos. Estes sentidos podem ser mais bem 

compreendidos a partir das problematizações
59

 narradas por eles em que relataram que não 

tiveram experiência com números no ensino básico e também numa formação matemática 

pautada na abordagem simbólica:  

 

Meu ensino médio e minha introdução a matemática básica em conjunto 

com a introdução de números naturais dentro de um conjunto de outros 

números foi conturbado, a ponto de eu não gostar da matéria pela 

complicação no entendimento (Problematização, Robertson). 

[...] mesmo já conhecendo, nunca havia me atentado ao significado, já 

que meu processo de ensino foi fundamentado apenas nas 

representações simbólicas. Entender a ideia por trás dos números, como a 

noção de agrupamento, revelou-se muito interessante para a compreensão 

dos conceitos que esta matéria engloba, como os próprios sistemas de 

                                                      
59

 Antes da apresentação dos grupos no segundo seminário, apresentávamos algumas problematizações a respeito 

do ensino dos conteúdos a serem abordados, as quais foram baseadas em situações vivenciadas pelos alunos na 

educação básica e, também, na teoria relativa ao ensino de cada área da matemática (números, álgebra e 

geometria). 
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numeração ou as operações (Karmem, depoimento a respeito da 

apresentação do grupo de números). 

  

Em relação ao campo numérico, o seu significado social no ensino de matemática se 

restringe a abordagem dos conjuntos numéricos e suas propriedades, vistos de forma 

compartimentada, dando a ideia de que não existe relação entre eles, ou seja, os números são 

explorados somente em seu “aspecto funcional” (JESUS; SOUSA, 2011). Nesse sentido, os 

autores destacam:  

Número, na iniciação das crianças nos seus primeiros anos de escola, é 

basicamente o estudo dos números naturais com suas operações aritméticas 

fundamentais. Trata-se mais de um estudo acerca de determinado sistema de 

numeração do que do conceito matemático elaborado ao longo do 

desenvolvimento da ciência matemática (JESUS; SOUSA, 2011, p. 120). 

 

Não obstante, as explicações históricas para a origem dos números, trazidas nos livros 

didáticos, se restringem à contagem, prevalecendo o enfoque para grandezas discretas. Nesse 

âmbito, Brolezzi (1996) salienta que os números não surgiram somente da necessidade de 

contar e que o uso das noções numéricas pelo homem esteve sempre associado tanto à ideia 

de contagem, quanto à de medida que, no caso, está relacionada às grandezas contínuas, que 

abarcam os números fracionários. No caso dos números racionais, os estudantes relatam: 

 
Me recordo de um ensino muito superficial no meu ensino fundamental, com 

relação ao estudo de números fracionários, sempre tive muita dificuldade, 

principalmente em entender o significado interno da fração [...] 

(Problematização, Lana). 

Pela minha vivência no ensino fundamental e médio, o que pude perceber foi 

que a grande dificuldade encontra-se logo no entendimento do que são as 

frações, pois é apresentado aos alunos diretamente as técnicas de realização 

das operações sem explicar “os porquês”. Assim, os alunos acabam sendo 

forçados a memorização de regras, porém, acabam não sabendo resolver os 

problemas que envolvem uma maior contextualização e não meramente uma 

reprodução das técnicas. Após o meu ingresso no ensino superior foi notória 

a percepção de que muito dos meus colegas, mesmo já tendo passado por 

toda a fase do ensino básico, possuíam sérias deficiências no que diz respeito 

a aprendizagem das frações (Problematização, Karmem). 

 

Ao analisar as intervenções dos estudantes no papel de mediadores das atividades, fica 

evidente a apropriação que eles tiveram dos conceitos que estavam sendo abordados nestas 

atividades. Para fazerem as perguntas problematizadoras, eles precisavam ter um 

conhecimento teórico a respeito dos conteúdos para que pudessem induzir os outros alunos a 

pensarem a respeito do conceito. Vejamos quando Karmem e Robertson fazem estas 

intervenções:  
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Mas, e se você dividir, em vez de dividir quatro partes, dividir em outra 

quantidade? (Karmem, flash 5, Cena 2 – parte 1). 

Então, isso aqui já está dividido em quatro, e se você dividir em três então? 

(Karmem, flash 13, Cena 2 – parte 1) 

Se a gente chegasse amanhã, passou o dia, apareceu mais cinco 

macaquinhos. O que que vocês fariam? (Robertson, flash 1, Cena 2 – parte 

2). 

Como que a gente representaria os vinte e um macaquinhos, mas sem 

precisar contar uma pedrinha um macaquinho, uma pedrinha um 

macaquinho, como que vocês fariam pra representar vinte e um macaquinhos 

sem usar isso aí? (Robertson, flash 4, Cena 2 – parte 2). 

 

Para realizarem o segundo seminário, os estudantes tiveram que atuar como se fossem 

os professores na condução das atividades propostas. Assim, eles estavam colocando em 

prática o papel de mediador entre o conteúdo e o aluno e, para isso, as perguntas norteadoras 

faziam um papel importante nesse processo. Sobre essa questão, após a apresentação do 

seminário pelo grupo de números, a professora pesquisadora fez uma intervenção comentando 

a respeito da condução do professor em uma atividade de ensino que possibilite aos alunos  

desenvolverem sua autonomia de pensamento, sem que ele fale o que é para fazer:  

 

[...] eu coloco vocês para fazerem esse processo de ensino, porque você não 

pode chegar lá e falar. Você tem que ir fazendo as perguntas para ele (o 

aluno) chegar naquilo que você quer. Eu acho que vocês conseguiram 

vivenciar isso nos grupos, quando cada um ficou num grupo. Aí eu não sei 

qual que foi a dificuldade e as limitações de cada grupo. E a gente tem que 

tomar o cuidado sempre com isso. Como professor, até numa aula mesmo, 

que a gente tem a tendência de falar o que é para fazer e é o mesmo que 

vocês aqui. Vocês queriam o tempo todo que eu falasse para vocês como era 

para fazer, como que era a aula. Não era? Não era essa a angústia de vocês? 

(Ana Paula, cena 2 – parte 2). 

 

Comentando a respeito desse posicionamento da professora pesquisadora, Rodrigo 

percebe esse movimento na condução do seminário:  

 

Porque a mesma coisa que nós fizemos com os meninos hoje de ficar 

perguntando, instigar. Era o que você fazia quando você se sentava com a 

gente só que a gente não tinha essa visão. Até um certo momento que a gente 

conseguiu entender (Rodrigo, flash 12, cena 2 – parte 2). 

  

Em sua fala, a professora pesquisadora adverte os estudantes em relação à autonomia 

deles que, diversas vezes, os deixavam ansiosos por não terem uma direção bem definida em 

relação ao que eles deveriam fazer, no sentido de dar uma “receita pronta”. Os estudantes, 

quando deparam com situações que eles têm que criar, propor, fazer algo inédito, decidir, se 
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sentem inseguros e até mesmo com dificuldades de romper com o que está posto. Cunha 

(2010) defende um posicionamento no qual autonomia pressupõe fazer escolhas justificadas 

num contexto científico e pedagógico, que envolve uma ação democrática entre os pares. Para 

isso, há a necessidade de uma base sólida de formação. A autora ressalta, ainda, que 

autonomia do professor não significa possibilidade individual e autoritária de definir suas 

práticas, mas uma meta que ele, na condição de sujeito dos processos que protagoniza, 

construa suas justificativas, exercendo sua condição intelectual de sujeito responsável por 

suas ações.  

Essa postura não é algo trivial, para construí-la é preciso que na formação de 

professores os estudantes vivenciem situações que os coloquem nesta posição. Nice faz esta 

ressalva na entrevista dada ao final da disciplina: “exigiu muito mais leitura, exigiu muito 

assim, gente parar e pensar muito e não foi um trabalho é... não foi um trabalho fácil. Porque 

é, assim, tirou a gente da zona de conforto no sentido de, pra gente fazer tem que, a gente tem 

que ler, você tem que buscar, você tem que conversar...” (Nice, Entrevista 2). 

Diante da intencionalidade a que se propôs esta segunda unidade de análise, 

salientamos que, a partir dos episódios e das respectivas cenas que o compõem, foi possível 

apreender o movimento de apropriação dos conceitos matemáticos, pelos estudantes, a partir 

do estudo da história destes conceitos, num processo lógico de elaboração das propostas de 

ensino. No estudo da história dos conteúdos matemáticos, os estudantes se deparam com uma 

história que não é organizada conforme eles estão acostumados a ver nos livros didáticos, ou 

seja, uma história que não segue uma linearidade no processo de desenvolvimento dos 

conteúdos. Este fato gera certa dificuldade para que eles compreendam o movimento de 

constituição dos conceitos, visto que os sentidos que eles atribuem à HM se direcionam para 

uma perspectiva historiográfica tradicional. A partir do momento que os estudantes se 

envolvem em ações compartilhadas de estudo da história dos conteúdos, eles começam a 

compreendê-los a partir de seu desenvolvimento histórico e passam a abstrair os nexos 

conceituais desses conteúdos, num processo lógico de pensamento. Eles entram num processo 

de transformação, estando em atividade de estudo, e passam a ressignificar seus motivos 

vinculados aos conceitos matemáticos. Nesse processo, eles conseguem objetivar todo o 

conhecimento produzido e elaborar as propostas de ensino para serem apresentadas no 

segundo seminário para os colegas de sala.  
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5.5 SÍNTESE DO MOVIMENTO DE ANÁLISE: O PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO DOS 

ESTUDANTES EM RELAÇÃO À HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 

Por reconhecermos a organização do ensino como um dos instrumentos da atividade 

pedagógica e como objeto da formação docente, defendemos a tese de que existe um potencial 

transformador na história da matemática que contribui para a formação do professor no que 

tange à compreensão dos conceitos matemáticos, na perspectiva do seu desenvolvimento 

lógico-histórico. Para isso, desenvolvemos uma pesquisa com o objetivo de investigar o 

processo de significação atribuído à história da matemática no ensino, evidenciado pelas 

ações dos estudantes de licenciatura em matemática, na atividade de formação que lhes foi 

proposta na disciplina história da matemática.  

Em conformidade com a tese que defendemos e com o objetivo proposto, tivemos 

como motivo de investigação objetivar a organização de uma atividade orientadora de 

formação, com foco no desenvolvimento lógico-histórico dos conteúdos matemáticos, a fim 

de contribuir com o processo de significação dos estudantes em relação à história da 

matemática no ensino. Assim, as ações de ensino, desenvolvidas nesta disciplina, constituíram 

nosso campo de investigação empírica e se materializaram no experimento didático 

formativo, na organização de uma atividade orientadora de formação (AOF).  

De acordo com Cedro e Moura (2016), não basta que a formação profissional do 

professor propicie a apropriação de saberes e conhecimentos úteis, é preciso oferecer, 

também, aos estudantes, condições necessárias para sua transformação por meio do 

desenvolvimento do pensamento teórico, a fim de que este possa servir de base para o 

entendimento da prática pedagógica. Desse modo, a apropriação do processo de ensino e de 

aprendizagem e a superação da alienação poderão ocorrer. Em conformidade com estas ideias, 

nesta pesquisa, a atividade orientadora de formação teve como foco a formação do 

pensamento teórico dos estudantes em relação aos nexos conceituais da história da 

matemática. Assim, foi possível emergir o processo de significação deste componente 

curricular, o que convergiu para o significado da HM no ensino proposto pela perspectiva 

teórica que orienta as ações na AOF, gerando um novo sentido para esta disciplina na 

formação do professor.  

Com este propósito, iniciamos a atividade de formação a partir de um problema 

desencadeador da atividade de aprendizagem da docência (PDAD): como a compreensão 

lógico-histórica do conceito matemático implica na elaboração e execução da atividade de 

ensino? De acordo com esta questão e considerando que a significação da atividade de ensino 
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surge no processo de sua organização e, para que o professor possa fazer isso, a partir de 

outros formatos, superando as formas de ensino tradicionais, ele precisa se apropriar do 

aspecto lógico e histórico dos objetos de ensino e de seus nexos conceituais (GLADCHEFF; 

MOURA, 2016). Assim, os estudantes foram mobilizados a realizar ações que contemplaram 

estudos teóricos da HM no ensino, bem como o estudo do movimento histórico dos conteúdos 

matemáticos para objetivarem uma proposta de ensino que refletisse essas abordagens.   

Com a pretensão de apreender esse processo de significação dos estudantes em relação 

à HM, procuramos identificar mudanças de qualidade em suas ações de estudo e, para isso, 

observamos como eles se mobilizaram na atividade de estudo. Nesse movimento de apreensão 

das ações praticadas, tanto na AOF, quanto na atividade de estudo, foi possível perceber 

àquelas que podem ser consideradas ações potencialmente formadoras
60

, evidenciar como os 

estudantes agem sobre elas e como elas incidem sobre seus motivos na direção da proposta 

defendida pelos princípios que regem a AOF.  

Nessa perspectiva, a forma de apreendermos o fenômeno partiu das ações organizadas 

na AOF, pois é por meio delas que os fenômenos são colocados em movimento. Assim, a 

primeira unidade de análise teve como foco a organização do ensino no processo de 

significação dos estudantes em relação à HM. Dando continuidade ao movimento de análise 

em todas as suas fases e mudanças, e de acordo com os nexos conceituais da HM, a segunda 

unidade teve foco no movimento lógico-histórico e no processo de apropriação dos conceitos 

matemáticos pelos estudantes. As duas unidades, numa relação dialética, retratam como os 

alunos vão se apropriando dos conceitos relacionados à HM e dos conceitos matemáticos em 

ações de estudo, além de permitir compreender como esse processo influencia a organização 

do ensino, constituindo, assim, o movimento de significação dos estudantes em relação à HM 

no ensino. Nesse propósito, as duas unidades e seus respectivos episódios evidenciaram um 

movimento que buscou identificar as relações gerais do conteúdo material de análise (nexos 

conceituais da história da matemática), num processo de abstração, procurando perceber como 

estas abstrações se manifestam em suas relações particulares (os conceitos matemáticos), num 

processo de generalização.  

Estamos de acordo com Gladcheff e Moura (2016), que pontuam que o processo de 

significação é orientado pelas ações formadoras que constituem uma relação de unidade entre 

as ações de estudo (propostas pelas ações formadoras) e as ações de ensino (desenvolvidas na 

atividade de ensino). Assim, os episódios da primeira unidade revelam o movimento dos 

                                                      
60

 De acordo com Gladcheff (2015), ações potencialmente formadoras são aquelas que desenvolvem significação 

sobre o trabalho docente. 
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estudantes para entrar e estar em atividade de estudo. As cenas desse episódio revelaram 

como as mediações e a organização da atividade de estudo (AOF) contribuíram com o 

processo de apropriação conceitual da HM pelos estudantes. Entendendo que no contexto de 

formação de professores de matemática, o processo de significação da HM envolve os 

conceitos matemáticos, os episódios da segunda unidade de análise tiveram como objetivo 

evidenciar que, a partir da compreensão do movimento lógico-histórico dos conceitos 

matemáticos, verificam-se como os estudantes vão ressignificando seus sentidos em relação a 

esses conceitos e atribuindo-lhes novos significados num processo de apropriação conceitual. 

Nessa direção, o primeiro episódio da unidade 1, teve como propósito evidenciar os 

sentidos que os estudantes atribuíam à HM no início do experimento. Assim, a composição 

das duas cenas deste episódio, nos levou a compreender os motivos que eles tinham a respeito 

da HM, para perceber como eles foram se apropriando da relação entre HM e ensino, na 

perspectiva lógico-histórica, e como os processos de significação em relação à HM vão se 

modificando no decorrer do experimento formativo.  

Diante do que foi apresentado nesse primeiro episódio, compreendemos os fatores que 

explicam os motivos e sentidos que eles atribuem à HM no ensino, quais sejam: as 

significações sociais, pautadas nos ideais escolanovistas, que a HM assume nos currículos da 

educação básica; a significação social de formação de professores que valoriza as disciplinas 

de conteúdo específico nos cursos de formação; as concepções dos estudantes em relação à 

matemática, fundamentada na lógica formal e por uma concepção tradicional de história e 

suas concepções em relação ao ensino, mais voltadas para a prática. De acordo com estas 

significações e concepções, os sentidos que os estudantes atribuem à HM refletem uma visão 

internalista (VIANNA, 1995) e tradicional da HM, a qual concebe a história sob o ponto de 

vista interno e linear, que valoriza seus aspectos lúdicos, biográficos e informacionais. Nesse 

tipo de abordagem, os conteúdos são tratados com foco na aparência, desconsiderando os 

aspectos externos (sociais) constitutivos de seu desenvolvimento. Embora os estudantes 

vejam na HM um potencial para a compreensão dos conteúdos matemáticos, o motivo que os 

leva a cursar a disciplina está voltado para o cumprimento da carga horária curricular do 

curso. Isso condiz com os sentidos atribuídos por eles e os significados sociais com que este 

componente curricular vem sendo abordado historicamente nos cursos de formação de 

professores de matemática. 

O segundo episódio buscou evidenciar o movimento de apropriação conceitual dos 

nexos conceituais da HM no ensino pelos estudantes, a partir das tarefas propostas pela AOF. 

Mediante o que foi apreendido nas cenas em questão, percebemos indícios desta apropriação, 
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por meio do movimento de ressignificação dos estudantes em relação à HM. Desse modo, eles 

percebem que a matemática nem sempre se constituiu como um corpo de conhecimento 

pronto e acabado, mas vai se constituindo a partir de necessidades sociais em um movimento 

que parte de necessidades utilitárias para necessidades mais teóricas e continua 

desenvolvendo-se numa teia de relações com outras ciências. Assim, os estudantes começam 

a vislumbrar a importância de relacionar estas questões com o contexto dos alunos em 

situações de ensino, de modo que contribuam para desenvolvimento do seu conhecimento 

teórico, a fim de que atribuam um sentido para os conteúdos estudados, compreendendo-os 

como produções humanas.  

O terceiro episódio teve como objetivo mostrar como a coletividade, no 

desenvolvimento do experimento, foi um fator preponderante para que os estudantes 

estivessem em atividade, favorecendo o processo de apropriação conceitual. Com esse intuito, 

foram apresentadas as dificuldades que tiveram, no início do experimento, em relação ao 

trabalho coletivo e como eles conseguiram superar estas dificuldades diante da necessidade de 

organizarem as propostas de ensino, previstas para o segundo seminário.  

Ao analisar as dificuldades apresentadas pelos estudantes no desenvolvimento de 

atividades compartilhadas, estas foram compreendidas a partir dos seus motivos em relação à 

escolha do curso e à motivação para cursarem a disciplina HM e dos sentidos que eles 

atribuíam ao trabalho em grupo e ao ensino de matemática. Conforme esses motivos e 

sentidos, observamos que eles não tinham objetivos comuns para realizar as tarefas propostas 

na AOF. As dificuldades que os estudantes tiveram diante de tarefas, que exigiam deles mais 

autonomia e disposição para criar algo que não estava pronto, também contribuíram para que 

eles não estivessem em atividade. À medida que eles perceberam que se não começassem a se 

organizar coletivamente para realizar as tarefas propostas e diante da necessidade de organizar 

o segundo seminário, eles tomaram consciência da importância de compartilhar os estudos 

teóricos para pensarem uma proposta de ensino. Esse fenômeno leva à transformação do 

motivo, que era inicialmente compreensível (obrigatoriedade de fazer a disciplina) em um 

motivo eficaz, levando-os a estarem em atividade de estudo, pois, passaram a ver sentido nas 

ações de estudos teóricos para a mobilização do PDAD (Problema Desencadeador da 

Aprendizagem da Docência). 

O episódio 1 da segunda unidade de análise evidencia situações em que os estudantes 

encontram limitações para o estudo da história dos conteúdos, na medida em que a não 

linearidade dos fatos históricos lhes causam estranhamento. Esta percepção pode ser 

explicada pelo sentido que eles atribuem à HM, conforme destacado no episódio 1 da primeira 
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unidade, o qual coaduna com a perspectiva historiográfica tradicional de vertente positivista e, 

também, pela significação social da organização curricular da matemática, fundamentada em 

sua disposição lógica. Diante destas inquietações, as cenas vão nos trazendo evidências de 

como os estudantes vão significando o papel didático da HM, a partir de suas apropriações em 

relação à perspectiva lógico-histórica dos conceitos matemáticos. Por esse processo de 

significação, revelado pelo episódio em questão, pudemos perceber esse movimento da visão 

que os sujeitos tinham de uma matemática bem estruturada em sua organização lógica, para a 

compreensão de uma matemática que foi construída a partir de necessidades sociais e, por 

isso, ela não era bem organizada conforme eles veem nos livros didáticos. 

O episódio 2 busca retratar, em suas respectivas cenas, momentos do EDF em que os 

estudantes se encontram em atividade de estudo em ações compartilhadas de estudos teóricos 

da história dos conteúdos matemáticos e ações compartilhadas na vivência das propostas de 

ensino elaboradas para o segundo seminário. Conforme estas considerações, destacamos que 

foi a partir da necessidade de compreender os nexos conceituais dos conteúdos de 

matemática, articulando seu desenvolvimento histórico, num pensamento lógico-reflexivo 

para elaborar uma proposta de ensino, que os estudantes começam a ressignificar seus 

motivos vinculados aos conceitos matemáticos. Esta premissa vem ao encontro do que Cedro 

e Moura (2017) afirmam em relação à transformação dos motivos, quando afirmam que um 

aspecto importante nesse processo refere-se à essencialidade do conhecimento matemático. 

De acordo com as elaborações dos grupos nas ações de estudo da HM, podemos dizer 

que houve uma coletividade, pois nesse processo há um movimento de construção de sentidos 

comuns para o grupo, ou seja, os participantes compartilham o motivo e o objetivo que 

estruturam a atividade, assim como compartilham a consciência sobre os laços que unificam 

as ações que compõe a atividade (AZEVEDO, 2013). Neste sentido, percebemos, também, 

que houve um movimento interpsíquico no trabalho coletivo dos grupos e intrapsíquico nas 

respostas dos estudantes em suas ações individualizadas. Isto porque, na coletividade, eles se 

apropriam do conhecimento produzido e compartilhado, num processo de síntese e utilizam 

este conhecimento em suas relações pessoais, como é destacado na fala de um dos estudantes 

que teve mais hesitação para desenvolver as tarefas propostas: 

 

[...] porque que nasceu aquelas definições, porque que nasceu os números, a 

geometria. Então se você só chegar e mostrar pro aluno, a geometria é isso e 

tal, fica uma coisa vaga, não tem o porquê daquilo. Então com a história 

você consegue mostrar pra ele o porquê que surgiu aquilo, qual as 

necessidades, quais as dificuldades, o que teve de bom e ruim, como teve 

essa evolução, o que teve da dificuldade. A gente não tem muitos erros, 
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porque na história eles apresentam mais só a parte que deu certo! (Rodrigo, 

entrevista 2). 

 

Nesse processo de formação, os estudantes conseguem superar as limitações postas 

por um ensino que aborda os conteúdos com foco no conhecimento empírico e em que a 

autonomia não é estimulada. Assim, eles começam o movimento de transformação dos seus 

motivos em relação aos conceitos matemáticos e, consequentemente, ao processo de ensino e 

aprendizagem da matemática. A partir disso, eles se enveredam pelos estudos da história dos 

conteúdos matemáticos, buscando compreender seus nexos conceituais nos contextos em que 

estes conteúdos foram se constituindo e conseguem elaborar as propostas de ensino de acordo 

com o que foi indicado na disciplina, atribuindo um novo significado para a HM no ensino de 

matemática. Estes fatos coadunam com o que Moura (2004) afirma em relação à formação do 

professor: “O professor se forma ao interagir com seus pares, movido por um motivo pessoal 

e coletivo” (MOURA, 2004, p. 261). 

Esse processo de conscientização dos estudantes em relação aos conceitos abordados 

na disciplina fica muito bem evidenciado na materialização do segundo seminário, quando os 

estudantes tiveram que pensar e elaborar uma proposta de ensino. Para isso, eles se 

apropriaram dos conceitos trabalhados na disciplina HM e dos conhecimentos acerca do 

objeto de ensino, já que teriam que elaborar uma SDA e atividades com situações particulares 

que envolviam o conceito geral do conteúdo. Tendo em vista que a SDA deveria ter implícita 

a historicidade do conceito a ser ensinado, a fim de que sua solução viabilizasse reflexões 

para identificação dos nexos internos deste conceito, foi necessário que os estudantes que 

atuavam como mediadores dos grupos compreendessem todo o movimento de constituição do 

conteúdo a partir de sua história, apreendendo os nexos conceituais desse conteúdo, num 

pensamento lógico. 

Desse modo, com base nos dados destacados nas unidades, episódios, cenas e flashes, 

buscamos apreender a realidade pesquisada, isto é, o processo de significação dos acadêmicos 

em relação à história da matemática. A partir do movimento lógico-histórico do seu processo 

de constituição, procuramos compreender o fenômeno em sua essência, visando enxergar o 

que estava por trás da forma exterior de suas manifestações.  De acordo com esta lógica, a 

análise nos revelou como os alunos vão se apropriando dos conceitos relacionados à HM e 

dos conceitos matemáticos e como este processo influencia a organização do ensino, 

demonstrando, assim, um processo de significação em relação à HM.  
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Diante desta assertiva, retomo as discussões que vamos tecendo ao longo desta 

pesquisa, no tocante à formação docente e à relação que se estabelece entre a história da 

matemática e a atividade pedagógica (objeto da formação do professor). Compreendemos que 

é na formação inicial que o sentido pessoal do futuro professor começa a ter correspondência 

com o significado social de sua ação, ao se apropriar dos conteúdos inerentes à atividade 

pedagógica durante sua atividade de formação. Este processo implica a aprendizagem da 

organização do ensino, o que significa adquirir consciência dos fatores presentes no ato de 

ensinar, os quais envolvem o conceito a ser ensinado e sua respectiva história, os materiais 

didáticos e a organização das ações de ensino.  

Esses fatores estão relacionados aos procedimentos generalizados de ação 

compreendidos tanto na especificidade do que será ensinado, quanto no modo de realizar tal 

tarefa, o que diz respeito aos saberes específicos de matemática e aos saberes pedagógicos. 

Segundo Moura (2011), estes são saberes que se complementam, na medida em que o saber 

específico é um produto social, que resulta num conteúdo escolar, que é motivo para o ensino, 

campo do saber pedagógico, uma vez que este se caracteriza como um modo humano da 

forma como os indivíduos se apropriam do conhecimento matemático. Nesse universo, a HM 

como componente curricular de um curso de licenciatura se constitui como elemento basilar, 

em que os estudantes podem estudar o desenvolvimento histórico dos conceitos matemáticos, 

bem como as práticas sociais inerentes a esse processo, desenvolvendo, assim, um pensar 

teórico acerca dos conteúdos que serão objetos de sua atividade pedagógica.  Desse modo, 

encerramos este capítulo na certeza de que existe um potencial na HM que contribui para a 

formação do professor no que tange à compreensão dos conceitos matemáticos, na perspectiva 

do seu desenvolvimento lógico-histórico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na introdução desta tese, abordo algumas problemáticas que dizem respeito aos 

sentidos que estudantes atribuem ao trabalho docente como objeto de sua formação. Com o 

propósito de retomar essas questões, chamo a atenção para a relação sentido e significado no 

processo de alienação do professor e para a importância que sua formação tem no processo de 

desalienação. O grande desafio é desencadear um movimento no qual os professores, no nosso 

caso, futuros professores, possam confrontar o sentido que os move para a formação, com o 

objeto produto desse processo, a fim de que eles possam rever esses motivos e, dessa forma, 

atribuir novos sentidos aos elementos constitutivos da organização do ensino (MORETTI; 

MOURA, 2010).  

Foi com este propósito, de desencadear nos futuros professores esse motivo, que os 

leve em direção a uma formação com sentido, que me propus a realizar esta pesquisa, que tem 

como fundamento a Teoria Histórico-Cultural e visou investigar o processo de significação 

dos alunos do curso de licenciatura em Matemática em relação à história da matemática. Ao 

rememorar à especificidade do objeto de estudo desta pesquisa, retomo minha tese de que 

existe um potencial (trans) formador na história da matemática que contribui para a formação 

do professor no que diz respeito à superação desse processo de alienação. Mediante o que foi 

evidenciado pelas análises e com o propósito de responder à pergunta de investigação: Qual o 

significado que os estudantes atribuem à história da matemática em uma atividade de 

formação com foco no movimento lógico-histórico dos conceitos matemáticos? Reitero que 

foi possível apreender um movimento de significação dos estudantes em relação à HM no 

ensino. A partir do momento em que eles desenvolvem um trabalho compartilhado e entram 

em atividade de estudo, eles começam a se apropriar dos nexos conceituais da HM e dos 

conceitos matemáticos. Dessa forma, eles atribuem um novo sentido para este componente 

curricular, de modo que esse sentido se aproxime da sua significação social. Ou seja, os 

estudantes passaram a ver a HM como uma oportunidade de compreender os conceitos 

matemáticos como produções humanas, advindos de respostas às necessidades sociais, e a 

utilizar esses conceitos para a elaboração de propostas de ensino em uma perspectiva lógico-

histórica. Nessa perspectiva, vislumbraram, no estudo da HM, uma possibilidade de 

compreensão conceitual dos conteúdos matemáticos, como destaca Rute, uma das 

participantes: 

 

E... agora pro final eu percebi mais do que antes o quanto ela (a disciplina) é 

importante, o quanto me ajudou. Porque o que eu não entendia de um 
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conceito, eu consegui entender, então se a motivação que eu tava no começo 

era muita, hoje é bem mais. E eu estou pensando ainda estudar mais da 

história da matemática. Como eu tenho dificuldade em cálculo.... E hoje eu 

vejo que a história da matemática ainda vai me ajudar mais pro cálculo, 

porque pra mim fazer uma equação por exemplo, eu tenho que entender o 

quê que é uma equação, eu tenho que entender o quê que é uma fração e a 

história clareou pra mim. Então hoje, eu vou continuar estudando, mesmo 

que ela não esteja na grade. Mas eu vou continuar estudando a história da 

matemática, pra me ajudar, pra me auxiliar. Então se eu tinha empolgação no 

começo, hoje eu tenho mais... (Rute, Entrevista 2). 

 

Como foi evidenciado ao longo desta pesquisa, na disciplina história da matemática, 

os futuros professores têm a oportunidade de estudar o movimento histórico dos conteúdos 

matemáticos no processo de sua constituição, indo além das narrativas de fatos históricos e 

biografias de matemáticos considerados importantes na matemática ocidental. Nessa 

perspectiva, esse futuro professor passa compreender seu objeto de estudo (os conteúdos 

matemáticos) em sua essência, percebendo o seu real significado. Assim, ele começa a se 

mover por motivos que são condizentes com seu processo de formação e, consequentemente, 

passa a atribuir sentido a essa formação de acordo com seu significado, superando um 

processo de formação alienante.  

Dessa forma, compreendemos que todo esse movimento de significação, objetivado 

pela AOF, foi possível pelas mediações que aconteceram, pelo trabalho compartilhado dos 

estudantes, uma vez que foi na construção coletiva para solucionar a situação problema de 

organizar uma proposta de ensino que os eles entram em atividade de estudo. De acordo com 

Bolzan (2002), o conhecimento pedagógico compartilhado se constrói com base no conjunto 

de elementos da orientação pedagógica e da constituição do papel do aprender a ser professor. 

Isso acontece ao desenvolver as ações com o outro de forma compartilhada, considerando as 

possibilidades de aprender, na perspectiva do trabalho em conjunto.  

Não obstante, esse movimento se deu também a partir das ações de ensino que fizeram 

parte da AOF, as quais, pela relação inter e intrapsíquica tinham como objetivo desencadear a 

atividade reflexiva dos estudantes, a fim de desenvolver processos mentais que os levassem a 

tomar consciência dos conceitos abordados na disciplina. Dentre essas ações, damos destaque 

para as ações de mediação dos professores formadores que permearam toda AOF: ações 

questionadoras e de intervenção, ações de orientação e acompanhamento.  

As ações questionadoras e de intervenção, que problematizavam os assuntos 

discutidos, tinham como propósito provocar nos estudantes o confronto. Tais ações foram 

imprescindíveis para desencadear neles os processos reflexivos de pensamento. Concordamos 

com Faria et al. (2011) quando afirmam que é preciso engendrar uma prática dialética apoiada 
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na dúvida, no conflito e na contradição; que forje nos estudantes novos comportamentos, 

hábitos e conceitos. Ao provocarmos a dúvida, a hesitação e a contradição nos licenciandos 

do curso de Matemática, por meio do experimento didático proposto, buscamos romper com a 

Matemática que é ensinada na universidade e nas escolas, como uma criação harmoniosa em 

que os capítulos dos livros se encadeiam sem contradição. Buscamos, também, romper com 

pensamentos prontos e acabados, na medida em que os estudantes tiveram a oportunidade de 

estudar a história dos conteúdos e perceber como eles foram constituídos em um processo que 

não é harmônico e nem organizado. 

As ações de orientação e acompanhamento dos estudantes pelos professores da 

disciplina HM também se revelaram potencialmente formadoras, uma vez que elas davam 

uma direção para as tarefas desenvolvidas por eles e, em outras vezes, faziam-lhes tomarem 

consciência da importância de desenvolverem um trabalho coletivo e estarem em atividade 

para organizarem os seminários. Destinar momentos da aula para que os estudantes 

discutissem a respeito da organização dos seminários contribuiu muito para acompanhá-los no 

processo de apropriação teórica, em relação ao que estavam estudando e para perceber o 

envolvimento de todos os estudantes no grupo. 

 
[...] diante do interesse do aluno, essa disponibilidade de ajudar, tanto a 

senhora quanto o professor Leonardo. Eu também assim, pude aprender 

muito, eu quero até pontuar isso e... agradecer a ele e essa disponibilidade 

dele de tá junto, de tá... então isso é muito importante, fez diferença! (Nice, 

entrevista 2)  

 

Além das ações de mediação dos professores formadores, também, vale destacar as 

ações que mobilizaram nos sujeitos a autonomia atitudinal e a autonomia de pensamento, 

entre as quais podemos referendar aquelas mobilizadas pelas estratégias de ensino e os 

respectivos instrumentos, que colocavam os estudantes como protagonistas do processo e 

valorizavam a interação entre eles. A esse respeito Farias et al. (2011, p. 167) asseveram que 

a “ação educativa para autonomia e a consciência crítica se desenvolve na interação com o 

outro, de forma dialógica, intencional, política e, necessariamente dialética”. Aqui vale 

destacar a relevância destas ações na AOF, uma vez que foram potencialmente formadoras, no 

sentido de mobilizar nos estudantes processos mentais, levando-os à apropriação dos 

conceitos abordados, fazendo emergir um processo de significação em relação a estes.  

Assim como eu, Gladcheff (2015), em sua tese de doutorado, também fez ressalvas às 

ações potencialmente formadoras em uma atividade de formação contínua que, a meu ver, 

podem se estender para a atividade de formação inicial, são elas: ações com o objetivo de 
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apropriação conceitual, de compreensão das bases teórico-metodológicas que orientam a 

atividade de formação, de desenvolvimento de atividade de ensino, de organização dos 

participantes para o trabalho coletivo, de articulação de estudo com ações de ensino. 

Considerando que, de acordo com a teoria histórico-cultural, o processo de 

significação deve convergir para o significado social do objeto estudado, tornou-se necessário 

que o desenvolvimento das atividades de formação fosse estruturado como atividade mediada 

pelos fundamentos teórico-metodológicos da AOF. Assim, a sala de aula se constituiu como 

um espaço de aprendizagem para a docência, na medida em que a AOF foi objetivada de 

acordo com suas características peculiares. Ou seja, um espaço representativo de ações 

compartilhadas, essenciais ao desenvolvimento do pensamento teórico, bem como de 

procedimentos e técnicas de ensino que atendiam à diversidade e às particularidades dos 

indivíduos envolvidos no processo de formação. Essas características permearam todo 

processo de formação em um movimento dialético de apropriação conceitual, baseado no 

processo de ascensão do abstrato ao concreto. Nesse processo, a relação teoria-prática 

também constituiu um movimento dialético em que a teoria fundamentou a prática e a prática 

ressignificou a teoria, num processo constante, denominado práxis. 

De acordo com Moura (2004, p. 261), o processo de significação pode emergir durante 

um projeto de formação contínua, no qual o professor ingressa movido por um motivo 

pessoal, dado pelo “conjunto de saberes e expectativas sobre a vida e os rumos que acredita 

serem válidos para empreender seu trabalho” e também por um motivo coletivo, dado por 

acordos estabelecidos “entre os que constituem a escola como grupo”. Diante dos resultados 

desta pesquisa, reitero esta afirmação, para o processo de formação inicial, ao considerar que, 

o processo de significação pode emergir na formação inicial, a qual o futuro professor inicia 

movido por um motivo pessoal, dado pelo conjunto de saberes e expectativas sobre a vida e 

os rumos que acredita serem válidos para empreender sua formação e, consequentemente, sua 

futura profissão e, também, por um motivo coletivo dado por acordos estabelecidos entre os 

que constituem os espaços de formação como grupo.  

Nesse sentido, a HM na formação inicial precisa ser pensada a partir de ações 

potencialmente formadoras que, em sua relação de interdependência, coloquem o futuro 

professor para pensar e organizar atividades de ensino, tendo em vista o desenvolvimento 

lógico-histórico dos conceitos matemáticos. Assim, se contribuirá para a formação do seu 

pensamento teórico a fim de que ele atribua um sentido a sua prática docente, que seja 

condizente com as significações sociais desta prática. 
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Ao evidenciar o processo de significação dos estudantes em relação à história da 

matemática, na perspectiva da teoria histórico-cultural, entendo que esta pesquisa contribui 

para a orientação dos cursos de formação de professores em relação à importância que esse 

componente curricular tem para o futuro professor, na medida em que proporciona a 

oportunidade de estudar o movimento lógico-histórico dos conteúdos, objeto de sua atividade 

de ensino, contribuindo, assim, para exercer uma prática formativa e docente não alienada, 

com vista a uma formação humana. 

Finalizo com uma síntese do meu processo de formação do pensamento teórico, como 

pesquisadora e profissional da educação, na assertiva de que esta tese resulta de um longo 

processo de dedicação e de estudo. Enveredar-me pelo estudo da teoria histórico-cultural e 

suas bases epistemológicas foi um movimento que exigiu muito esforço, pois tive que me 

debruçar na literatura, fazer disciplinas que tratavam deste assunto e estar aberta ao processo 

de mudança de minhas bases teóricas. Esse movimento de aprendizado não só emergiu deste 

esforço pessoal, mas também das discussões proporcionadas pela coletividade entre a 

pesquisadora, os orientadores deste trabalho, o professor da turma pesquisada e os respectivos 

estudantes.  Os momentos de aula em que nós tínhamos que orientar os estudantes em suas 

discussões a respeito de suas pesquisas, eram também momentos de aprendizado nosso, pois 

muitas vezes tínhamos que estudar juntos determinados fatos históricos. 

Assim como eu destaco os sentidos dos estudantes em relação à HM e seu movimento 

para estar em atividade e se apropriarem dos conceitos abordados na disciplina, reconheço 

que também passei por esse processo de transformação, estando em atividade de pesquisa. 

Quando ministrei a disciplina, antes da pesquisa, entendia que, para ensinar a história dos 

conteúdos matemáticos, bastava apresentar para os estudantes uma narração linear de como 

estes conteúdos foram sendo desenvolvidos, ao longo dos tempos, e discutir com eles 

estratégias de ensino que abordassem esta história, assim como é destacada nos livros 

didáticos. Com este estudo, tive a oportunidade de compreender não só o significado social da 

HM na formação de professores, mas também pude me apropriar das bases teóricas que 

alicerçam esta pesquisa para, assim, objetivar as sínteses produzidas nesse processo, na 

atividade orientadora de formação (AOF). Nessa direção, mediante as ações realizadas, pude 

compreender a importância da história da matemática nos cursos de licenciatura a partir de 

outra perspectiva, diferente da que eu tinha quando ministrei esse componente curricular.  

Durante os seis meses de desenvolvimento da AOF, junto aos sujeitos desta pesquisa, 

eu vivenciei a relação teoria-prática, pois tudo aquilo que eu havia pensado e proposto tinha 

que refletir a teoria estudada, ao mesmo tempo em que, durante o desenvolvimento da AOF, 
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essa teoria ia sendo ressignificada, mediante as relações com os estudantes, em um 

movimento de abstração mental. Após as aulas, esse movimento continuava, na medida em 

que eu e o professor discutíamos a respeito dos acontecimentos inesperados no decorrer da 

aula, dos comportamentos e das aprendizagens dos alunos, num processo crítico reflexivo. 

Estas reflexões contribuíram com meu processo de apropriação da teoria estudada, na medida 

em que me fazia repensar esta teoria a todo o momento, me fazendo tomar consciência da 

proposta que eu havia pensado para AOF. 

Ao findar este estudo não posso deixar de destacar o trabalho coletivo realizado entre 

o professor da turma e eu, que foi imprescindível para o desenvolvimento da pesquisa. Nossa 

sintonia nas aulas era algo que trazia confiança para os estudantes, na medida em que nossos 

conhecimentos e saberes se complementavam ao orientá-los nas tarefas que eles tinham que 

realizar, como podemos observar no diálogo dos professores após uma aula:  

 

O bom de dar aula juntos, que eu estou gostando, é porque a gente se 

complementa. Tem uns aspectos do texto que você aborda que eu não tinha 

pegado, há um complemento (Ana Paula). 

Os alunos nos veem juntos. Eles uma hora perguntam para você, outra hora 

eles perguntam para mim. Eu estava com medo de eles relegarem um ou o 

outro. Mas eles estão respeitando os dois (Leonardo).  

 

Posso dizer que foi uma parceria que deu certo, pois ambos tínhamos objetivos em 

comum, que era desenvolver o pensamento teórico dos estudantes em relação aos conceitos 

explorados na disciplina. E cada um, na sua individualidade, tinha seus objetivos particulares. 

No meu caso, desenvolver a pesquisa e, no caso dele, aprofundar os conhecimentos na área da 

educação e da teoria histórico-cultural, pois pretendia fazer doutorado nesta área. Foi uma 

experiência gratificante, pois ambos tivemos aprendizados um com o outro. Eu, com minha 

formação na área pedagógica, sempre me surpreendia com os esclarecimentos que ele dava 

para os alunos a respeito da matemática e ele, com sua formação na área específica, 

vivenciava uma organização do ensino, conforme proposto pela teoria da atividade e pelo 

ensino desenvolvimental. O professor Leonardo faz esta ressalva em seu relato a respeito 

desta experiência: 

 

Como docente, isso será de fundamental importância para trabalhar 

conteúdos básicos para alunos de nivelamento nos cursos nos quais ministro. 

Aprendi muitas técnicas de ensino como dinâmica, GVGO, mapas 

conceituais, etc... (Leonardo). 
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A esse respeito, lamento que nos cursos de graduação, pelo menos na UEG, não temos 

esta oportunidade de ministrar disciplinas em parceria entre os docentes do curso. As relações 

que se estabelecem entre os docentes envolvidos contribuem para sua formação e seu 

desenvolvimento profissional, assim como, o trabalho desenvolvido com os alunos fica mais 

completo, pois contempla duas experiências diferentes. O professor Leonardo destaca a falta 

de costume com esta forma de trabalho: 

 

Na nossa unidade, acho que foi uma coisa inédita, que mexe um pouco com 

as estruturas com as quais estamos acostumados. Tivemos que passar essa 

forma de trabalho no colegiado do curso e os alunos tiveram de assinar um 

termo de compromisso, mas notamos, no começo, que todos estavam 

desconfiados com essa proposta. Em minha opinião, a proposta foi positiva 

(Leonardo). 

 

Ao concluir este processo, olho para trás, como em um retrovisor, e vejo quando 

iniciei esta jornada de doutoramento, que surgiu de uma necessidade que veio logo após a 

conclusão do mestrado, quando retornei para o campo de trabalho. Nesse universo, sempre 

temos a sensação de que ainda falta algo, de que ainda há mais para aprender, pois o exercício 

da docência nos recoloca sempre nesse movimento de formação constante, ao nos deparar 

com as necessidades que a prática docente nos impõe. E, em meio a tantos afazeres, vamos 

protelando a decisão de começar um novo processo de aperfeiçoamento, até que essa 

necessidade se torna um motivo que nos impulsiona para uma atividade de formação. Motivo 

este que não emerge só de uma necessidade profissional, mas, acima de tudo, de uma 

necessidade de contribuir com a formação de pessoas que irão atuar em uma profissão que 

pode contribuir para a formação de outras pessoas, dando a elas a oportunidade de uma vida 

mais digna, em prol de um mundo melhor. Ou seja, somos movidos pela busca de um sentido 

para a vida e essa busca nada mais é do que aquilo que nos lembra Moura (2004): 

 

A nossa busca de sentido pela vida talvez seja o que mais nos aflige e talvez 

o que mais pode nos mobilizar na perspectiva de nos constituir, como 

coletivo, para a satisfação do que pode ser a nossa necessidade básica de 

hoje: o sentido para continuarmos buscando um rumo para humanidade 

(MOURA, 2004, p. 259). 

 

Assim, espero que os resultados desta pesquisa possam contribuir para a produção de novos 

conhecimentos na área do ensino de Matemática e da formação de professores. 
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APÊNDICE A – Ementa História da Matemática 

 

 

História da Matemática Carga Horária (horas) 

Semanal Total Teórica Prática 

4 60 60  

Ementa 

A evolução do pensamento matemático nas diversas civilizações e os processos de 

construção da Matemática. Reconhecimento dos desafios teóricos e metodológicos 

contemporâneos da Matemática. História da Matemática como metodologia do ensino de 

Matemática. 

Bibliografia Básica 

BOYER, Carl B. História da Matemática. 3ª Ed.São Paulo: Edgar Blucher, 2012.  

EVES, Howard.  História da Matemática. Campinas: Unicamp, 1996. 

MENDES, Iran Abreu.  A História como um agente de cognição na educação matemática.  

Porto Alegre: Sulina, 2006. 

Objetivo Geral: 

Compreender os conceitos matemáticos como produções humanas advindos de respostas 

às necessidades de um povo em determinado tempo e lugar e utilizar esses conceitos para 

elaboração de propostas de ensino numa perspectiva lógico-histórica. 

 

Objetivos específicos: 

 Compreender o pensamento lógico-histórico dos conceitos matemáticos;  

 Compreender a constituição e a  natureza do conhecimento matemático   
percebendo a Matemática como uma ciência em movimento; 

 Compreender a gênese dos conceitos  matemáticos, aqueles que são objeto de 
ensino do professor de Matemática, a partir do estudo da história da matemática; 

 Relacionar a História da humanidade com os contextos sociais em que a história da 
Matemática foi desenvolvida; 

 Refletir como as questões políticas, sociais, econômicas, teóricas e práticas poder 
interferiram no desenvolvimento histórico dos conceitos matemáticos; 

 Discutir a respeito do papel didático da HM; 

 Compreender como a formalização dos conceitos e as demonstrações vão se 
constituindo e que sentido elas vão tomando ao longo dos tempos; 

 Perceber a matemática como um corpo unificado (visão de totalidade), a fim de que 
se perceba que ela não é um conjunto de regras para resolver problemas práticos; 

 Despertar uma criticidade diante dos fatos matemáticos abordados pela história da 
matemática; 

 Compreender o processo histórico de inserção da história da matemática propostas 
curriculares brasileiras; 

 Analisar como a história da matemática é abordada nos livros didáticos e 
paradidáticos; 

 . Analisar os fatores favoráveis e contrários ao uso da história da matemática no 
ensino; 

 Refletir a cerca da importância da história da matemática no ensino de matemática e 
na formação do professor de matemática 
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APÊNDICE B – Textos utilizados na Disciplina História da Matemática 

RELAÇÃO DE TEXTOS UTILIZADOS NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 

TEXTOS AUTORES CONTEÚDOS 

Texto 1: A interface entre história e matemática: 
uma visão histórico-pedagógica. 

Ubiratan D`Ambrosio 

 

Discutir o que é história, matemática, aspectos políticos e sociais que 

envolve a HM... 

Texto 2: A história da matemática e os cursos de 

formação de professores. In Cury, Helena Noronha 

(org.). Formação de professores de matemática: uma 

visão multifacetada. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2001, p. 129-165. 

 

 

 

SILVA, Circe Mary Silva 

da.  

- HM nível internacional 

- Biogenética 

- Histórico no Brasil 

- História nos currículos de graduação 

- Levantamento dos cursos que trazem a HM nos currículos 

- Relação de livros de HM 

- PCNs 

- O que pensam professores e estudantes sobre a HM 

- Sugestões para implementar HM nos cursos de formação de professores 

Texto 3: Desenvolvimento da concepção histórica da 

matemática a partir de seu ensino (Cap. III da 

Dissertação) 

Emerson Batista Gomes Descreve a evolução da história da matemática ao longo dos tempos 

(berço ocidental, era medieval, renascimento, modernidade e sec. XX e 

XXI. 

Texto 4: A intencionalidade no fazer matemática: 

um paralelo entre os “discursos” da história e a 

sociologia da matemática  

Maria Deusa Ferreira da 

Silva  

 

Iran Abreu Mendes. 

Neste artigo fazemos uma discussão teórica sobre a natureza do 

conhecimento matemático e de como este esteve todo o tempo 

relacionado às questões sociais, econômicas, culturais e políticas nos 

diferentes contextos em que esse conhecimento foi produzido. 

Texto 5: Uma viagem ao passado  

 

livro do Contador – vol. I Cronograma de desenvolvimento histórico 

 

Texto 7: O Valor Didático da História da 

Matemática 

Cap. 3 Dissertação 

Brolezzi ou do livro dele. 

- Faz uma discussão geral a respeito da HM abordando a questão lógica, 

simbologia matemática, questão das aplicações práticas. 

Texto 8: As potencialidades pedagógicas da história 

da matemática em questão: argumentos reforçadores 

e questionadores 

Antônio Miguel-  

 

Usar para discutir os prós e contra o uso da história da matemática (júri 

simulado) 

Texto 9: Usos Didáticos Para a História da 

Matemática. In: Anais do I Seminário Nacional de 

História da Matemática. (Ed.) Fernando Raul Neto. 

Recife, PE, 1998. 1 p. 3 p. 7 p. 

Carlos Roberto Vianna  

 

- Aspectos favoráveis e contra o uso da HM 

 

- Correntes externalistas e internalistas 
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- crítica aos livros didáticos 

 

Texto 10: Reflexões sobre a constituição de uma 

história orientada para a formação inicial de 

professores de matemática 

 

Esse texto foi retirado das leituras e algumas ideias 

foram inseridas nos slides 

Márcia Cristina de Costa 

Trindade Cyrino 

 

Júlio Faria Corrêa 

- Aborda a perspectiva da História pedagogicamente vetorizada 

 

- Usar esse texto com os alunos para trabalhar a visão crítica da história. 

 

Texto 11: Interface entre história da matemática e 

ensino: uma aproximação entre historiografia e 

perspectiva lógico-histórica. 

 

Marisa da Silva Dias 

 

Fumikazu Saito 

- Fala da importância do lógico-histórico na história da matemática 

Texto 12: O ensino de matemática da educação 

Básica na perspectiva lógico-histórica 

Maria do Carmo de Souza - Nexos conceituais 

- pensamento teórico e empírico 

- Apresentação dos nexos conceituais da álgebra, números e geometria 

Texto 13: Reflexões sobre os nexos conceituais do 

número e seu ensino na educação básica 

Wilson Pereira de Jesus 

 

Maria do Carmo de Sousa 

Problematizar o conceito de número. 

Texto 14: Tese da Talita e tese da Maria Terezinha  Problematizar o conceito de geometria. 

Texto 15: Do movimento lógico histórico dos 

conceitos algébricos ao desenvolvimento psíquico 

dos sujeitos: implicações para o ensino 

Texto retirado do livro: 

Do movimento lógico e 

histórico à organização do 

ensino: o percurso dos 

conceitos algébricos 

- Usar para problematizar o ensino de álgebra 
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APÊNDICE C – Atividades para a educação básica 

 

Analise as atividades abaixo, tendo em vista a abordagem destas atividades para educação 

básica. 

ATIVIDADE I
61

: O professor organizou textos sobre a construção histórica dos conceitos a 

serem trabalhados, segundo o plano de ensino da série, tais como: sistema de numeração 

decimal, funções, matrizes e determinantes, etc. Apresenta-se o material para leitura e 

interpretação a respeito do contexto temporal, abordando os nomes que contribuíram para que 

se chegasse ao atual conceito, fórmulas, métodos para resolução dos conteúdos trabalhados. 

ATIVIDADE II: Em duplas numa brincadeira de amigo secreto, os alunos sorteiam o nome 

de um matemático. Cada dupla irá fazer uma pesquisa a respeito desse matemático e fazer 

uma síntese de sua história e depois apresenta-la para turma. 

ATIVIDADE III: Dividir a turma em grupos, a fim de que cada grupo faça a leitura de textos 

previamente elaborados ou uma pesquisa sobre uma das seguintes questões em relação a 

civilização grega: história, filosofia e economia, aspectos religiosos, políticos, geográficos, 

arte e cultura, contexto matemático, matemáticos da época. Cada grupo deverá apresentar para 

os colegas a pesquisa feita. 

ATIVIDADE IV
62

: Atividade sobre radiciação 

Segundo Swetz (1994) e Eves (2008), os babilônicos desenvolveram duas técnicas para 

aproximar o valor das raízes quadradas. Nesta atividade estuda-se uma destas técnicas na qual 

eles conseguiam um valor aproximado dos resultados verdadeiros. 

A técnica consiste em apresentar um caso genérico para aproximar o valor da raiz quadrada de 

um número positivo n. Assim, deseja-se encontrar o valor aproximado de √ . Supõe-se que o 

número g1, positivo e diferente de zero, como um possível resultado de √ . O valor de g1 

deve ser o mais próximo possível do que se imaginar ser o resultado verdadeiro de √  para 

que a aproximação seja efetivamente satisfatória.  Após isso, deve-se efetuar a divisão 
 

  
=a1 e 

calcular a média aritmética entre a1 e g1  (
     

 
  g2 ).  

Com base no valor obtido, deve-se repetir o processo substituindo g1 por g2 (o novo valor do 

denominador). Dessa maneira, pode-se efetuar novamente a divisão 
 

  
  a2 e após isso 

calcular a média aritmética entre a2 e g2 (
      

 
  g3). Esse processo pode ser realizado um 

número finito de vezes. No entanto para nossa verificação podemos considerar que g3 é uma 

boa aproximação para o valor real de √    

Para exemplificar numericamente o procedimento acima, segue abaixo uma aproximação para 

√  supondo que g1=2. Efetua-se a divisão 8:2=4 e calcula-se a média aritmética entre 4 e 2, 

que dá 3. Após isso, o processo é reiniciado com novo valor para o denominador. Assim 

                                                      
61

 As atividades I, II e III, foram retiradas do artigo “A história da matemática como instrumento para a 

interdisciplinaridade da educação básica” das autoras Wlasta N. H. de Gasperi e Edilson Roberto Pacheco. 
62

 A atividade IV foi retirada do artigo “Sobre a utilização da história da matemática em atividades didáticas” de 

Thanise Azzolin dos Santos e João Carlos Gilli Martins. 
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efetua-se a divisão 8:3=2,667 e, após isso calcula-se a média aritmética entre 2,667 e 3, que 

dá 2, 833. Com a utilização da calculadora, professores e alunos verificam que  √  = 

2,828427... 

  



294 

 

APÊNDICE D – Ficha de autoavaliação 

 

Universidade Estadual de Goiás 

Campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas 

História da Matemática 

 

FICHA DE AUTO-AVALIAÇÃO  - 1ª VA 

 

Nome: _____________________________________________Data:___/___/___ 

 

Nota (dada por você):____________ 

 

Esta  auto avaliação é um momento de reflexão a respeito da sua participação e desenvolvimento nas aulas 

de História da Matemática. Desta forma, é importante que suas respostas sejam coerentes com o seu 

comportamento e o seu aprendizado, pois estes dados vão nos dar informações importantes para tomada de 

decisões relativas à metodologia adotada no curso e em relação a sua postura como aluno. 

 

PARTICIPAÇÃO 
Frequentemente 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

1. Realiza todas as atividades extra-classe      

2.Faz as leituras dos textos propostos       

3. Faz a leitura de um texto mais de uma vez     

4. Presta atenção nas explicações em aula e tira 

proveito do que está sendo falado. 
    

5. Tem o costume de fazer atividades de outras 

disciplinas durante a aula 
    

6. Permanece em sala durante a aula     

7. É frequente nas aulas     

8.Faz as atividades com empenho buscando 

qualidade 
    

9. Entrega as atividades na data prevista     

10. Está sempre com o material xerocado para 

acompanhamento da aula 
    

11. Permanece na aula até o final     

12. Participa das discussões em sala,     
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destacando pontos importantes relativos ao 

tema da discussão. 

13. Compreende os conteúdos desenvolvidos 

nas aulas 
    

 

→ Diante do resultado obtido, escreva no verso da página, a que conclusão você chegou em relação à sua 

participação e desenvolvimento  nas aulas. 

→ Como a História da Matemática deve ser utilizada no ensino de matemática? 

→ Faça uma avaliação geral das aulas. 
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APÊNDICE E – Orientações para os seminários 

 

APRESENTAÇÃO DOS SEMINÁRIOS I E II 

 

SEMINÁRIO I: será a apresentação para a turma da história do conteúdo que foi determinado para 

cada grupo. 

 

SEMINÁRIO II: será a apresentação para a turma da proposta de ensino utilizando a história da 

matemática na perspectiva lógico histórica. Esta proposta deverá ser pensada a fim de explorar a 

gênese (essência) do conceito. 

 

Cada grupo terá uma aula para apresentar tanto o seminário I, quanto o seminário II. Nas 

apresentações o grupo irá expor para a turma o conteúdo do trabalho de acordo com o seminário I 

e II,  de forma clara e objetiva. A apresentação poderá utilizar os recursos didáticos que o grupo 

achar pertinente. 

 

 Critérios de avaliação da apresentação. 

 Na apresentação serão observados se todos os componentes do grupo participam intervindo, 

sempre que necessário, para melhor desenvolvimento desta.   

 Pontualidade e presença dos participantes.  

 Organização e objetividade na exposição de ideias. 

 Segurança na apresentação, demonstrando que os participantes estão compreendendo o 

conteúdo apresentado. 

 Utilização de recurso audiovisual e didático coerente com metodologia utilizada pelo grupo.  

 Criatividade 

 

 

 

 

TRABALHO ESCRITO  

 

CAPA 

- Nome da instituição 

- Nome da disciplina 

- Nome dos professores: Leonardo Antônio Souto e Ana Paula de A. S. Magalhães 

- Título do trabalho: 

- Nome completo dos componentes do grupo 

- Data 
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APRESENTAÇÃO 

Falar do que se trata o trabalho, especificando que se trata de um trabalho desenvolvido na disciplina 

de História da Matemática (HM), que tem como objetivo relatar a experiência desenvolvida nesta 

disciplina, nos seminários de apresentação da história da matemática do conteúdo ??? e seminários de 

apresentação de uma proposta de ensino do conteúdo???, utilizando a HM numa perspectiva lógico-

histórica, ambos apresentados aos acadêmicos matriculados na disciplina.  

 

INTRODUÇÃO 

Falar a respeito da História da Matemática, problematizando o uso da HM no ensino de matemática, 

destacar a importância da HM no processo ensino e aprendizagem da matemática e falar como e HM 

deve ser trabalhada no ensino segundo a proposta da disciplina (teoria lógico histórica). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Relato da história do conteúdo estudado pelo grupo 

 Relato da metodologia utilizada na proposta de ensino, baseada na elaboração de um plano de 

ensino, contendo objetivo da proposta e metodologia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Relato individual dos componentes do grupo: Nesta parte cada um irá fazer uma avaliação de 

como foi sua experiência com esse trabalho, o que o trabalhou acrescentou para seus 

conhecimentos matemáticos (tanto em relação ao conteúdo que foi objeto de sua pesquisa, 

quanto os conteúdos apresentados pelos outros grupos) e prática docente, críticas construtivas 

e auto avaliação da sua participação no trabalho. 

 Relato dos colegas: depoimento de alguns alunos que participaram dos seminários. 

 Relato do grupo: Fazer uma autoavaliação do trabalho do grupo, desde a fase de preparação 

até a realização dos seminários e escrever uma conclusão do trabalho, destacando as 

aprendizagens e a importância do trabalho. 

 

 OBS:  

- O trabalho deve ser escrito seguindo as normas da ABNT; 

- Anexar fotos das atividades desenvolvidas na proposta de ensino 

 

 Critérios de avaliação do trabalho escrito. 

 

 Organização lógica da história do conteúdo abordado 

 Criatividade da proposta de ensino. 

 Abordagem conceitual da proposta de ensino. 

 Organização do trabalho conforme sugerido neste roteiro. 

 Coerência e organização das ideias. 

 Coletividade do grupo no desenvolvimento de todo trabalho. 
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APÊNDICE F – Questionário para os alunos 

 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

Esse questionário tem por objetivo conhecer um pouco melhor os estudantes, suas concepções em 

relação ao ensino de matemática, à História Matemática (HM) e sua importância na formação do 

professor de matemática.  

1 - Dados pessoais: 

a) Nome: _________________________________________________________________________ 

b) Data de nascimento: _____/______/______ c) 

Celular:____________________________________ 

d) Endereço residencial: 

______________________________________________________________ 

e) E-mail 

___________________________________________________________________________ 

2 - Dados profissionais: 

a)Trabalha? (   ) Sim (  ) Não    b) Local:  

c) Função: _______________________________________________ d) Horário: _______às ______ 

3 - Dados da formação: 

3.1 Onde foi realizada sua formação na educação básica? 

(  ) Escola pública  

(  ) Maior parte em escola pública 

(  ) Escola privada 

(  ) Maior parte em escola privada 

(  ) Escola pública e escola privada 

 

3.2 Quais foram seus motivos para escolha do curso de Matemática? Esses motivos se 

modificaram no decorrer do curso? Justifique. 

 

3.3 Quais são as maiores dificuldades encontradas por você no curso de Matemática? 

 

3.4 Levando em consideração sua experiência como estudante da educação básica e sua 

formação na licenciatura em matemática, como você pensa que deve ser o ensino de 

matemática?  

 

3.5 O que você conhece sobre da História da Matemática? 
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3.6 Você considera importante o estudo da História da Matemática para sua formação? 

Justifique. 

 

3.7  Quais são seus motivos para estudar a História da Matemática?  

3.8 Como a História da Matemática pode ajudar o professor no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática? 
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APÊNDICE G – Ficha de avaliação do seminário I e II 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO I e II PELOS ALUNOS 

DATA: ____ / _____ / 17         

Aluno:___________________________________________________________ 

Tema da apresentação:_____________________________________________ 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 Domínio do conteúdo: Segurança na apresentação, demonstrando que os 
participantes estão compreendendo o conteúdo apresentado. 

 Criatividade 

 Integração do grupo:  todos os componentes do grupo participam intervindo, sempre 
que necessário, para melhor desenvolvimento da apresentação.   

 Pontualidade e presença dos participantes.  

  Utilização de recurso audiovisual e didático coerente com metodologia utilizada pelo 
grupo.  

 Organização e objetividade na exposição de ideias. 
 

 

 ÓTIMO BOM REGULAR INSAT. 
SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 

Organização dos slides- 
estética 

        

Integração do grupo         

Criatividade         

Desenvolvimento do 
conteúdo 

        

 
Escreva em linhas gerais o que você compreendeu a respeito da história do 
conteúdo apresentado. Destaque também os aspectos que mais lhe chamou 
atenção e Justifique.  
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APÊNDICE H – Roteiro de entrevista: alunos 

 

Universidade Estadual de Goiás 
Campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas 

História da Matemática 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - ALUNOS 

 

 

 

 Como você avalia seu desenvolvimento nas aulas de História da Matemática este bimestre 
(envolvimento com o trabalho no grupo, pesquisas para a elaboração do seminário, atenção às 
apresentações dos seminários)? 
 

 Em relação a sua motivação inicial para fazer a disciplina de HM e no decorrer do curso, 
houve alguma mudança? 

 

 Fale a respeito da importância da HM na sua formação como professor de matemática. 
 

 Como você entende que a História da Matemática deve ser utilizada no ensino básico? 
 

 Em relação aos seminários apresentados, o que você aprendeu: 
 

- Números naturais 

- Frações 

- Geometria 

- Álgebra 

- Funções 

 

 

 Como você avalia as aulas? 
 

 Considerações que você acha pertinente. 
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APÊNDICE I – Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PROFESSOR 

 

Prezado professor, a respeito da pesquisa “A aula em foco: uma proposta 

formativa na perspectiva do ensino desenvolvimental”, esta entrevista tem o 

objetivo de saber a respeito da sua experiência em ministrar a disciplina de História 

da Matemática no curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Estadual 

de Goiás.  

 

1. O que te motiva a “abrir as portas” da sua sala para que eu possa 

desenvolver esta pesquisa? 

 

2. Quais foram as dificuldades que você teve para trabalhar com a disciplina de 

história da Matemática? 

 

3. Quando você trabalhou com essa disciplina, qual era seu principal objetivo? 

 

4. Quais foram os pontos positivos quando você trabalhou com essa disciplina? 

  


