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RESUMO

FUTUROS PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM APRENDIZAGEM PARA O
ENSINO NOS ANOS INICIAIS: CONTRIBUIÇÕES DE UM ESPAÇO FORMATIVO
AUTORA: Camila Porto Giacomelli
ORIENTADORA: Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes
COORIENTADORA: Liane Teresinha Wendling Roos

A presente dissertação é resultado de uma pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação
em Educação Matemática e Ensino de Física, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no
âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (GEPEMat) e tem como fenômeno
investigado a formação inicial do professor de matemática. O objetivo principal desta pesquisa é analisar
o movimento formativo de futuros professores de matemática, ao estudarem conteúdos dos anos iniciais;
de modo específico, o conteúdo das quatro operações básicas. Diante disso, buscou-se responder à
seguinte questão de pesquisa: quais aprendizagens ocorrem quando futuros professores de matemática
se colocam num movimento de estudar e refletir sobre a organização do ensino nos anos iniciais? Para
isso, foi utilizado o respaldo teórico e metodológico da Teoria Histórico Cultural (THC), mais
especificamente da Teoria da Atividade (TA) e da Atividade Orientadora de Ensino (AOE), uma vez
que essas vertentes teóricas compreendem que o indivíduo aprende e se apropria de conhecimentos por
meio das diferentes inter-relações que estabelece ao longo da vida. Para contemplar o fenômeno de
investigação, foi constituído um espaço formativo intencionalmente organizado, ofertado a acadêmicos
do Curso de Matemática Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio de
um curso de extensão intitulado “Conhecendo a Matemática ensinada nos anos iniciais”. As discussões
ocorridas, nesse espaço, centraram-se no ensino das quatro operações. Os encontros formativos
ocorreram, semanalmente, ao longo de todo o segundo semestre de 2018, totalizando 22 encontros e
contaram com a participação de 7 acadêmicos. Os dados oriundos deste estudo foram registrados por
meio de gravações em áudio e vídeo, sessões reflexivas, diário de campo, registro de atividades e um
relato escrito (inicial e final). Esses dados possibilitaram elencar episódios na perspectiva de Moura
(2004) que, ao serem sistematizados, resultaram em quatro unidades de análises (VIGOTSKY,1991)
sendo elas: a) Motivos e percepções iniciais: que buscou conhecer as necessidades que levam futuros
professores a procurar um espaço de formação; b) Conhecimentos para ensinar: que tinha a intenção de
entender a importância dos elementos que constituem o ato de ensinar; c) O movimento de aprendizagem
sobre a organização do ensino: que visava compreender como ocorre o processo de estudar, planejar e
implementar ações; d) O espaço formativo como promotor da mudança de qualidade: que tinha o intuito
de observar em que medida um espaço de formação pode contribuir para novas aprendizagens. A partir
dos dados analisados, concluiu-se que, quando um espaço formativo é intencionalmente organizado a
partir de ações que contemplem estudos, discussão, reflexão, organização do ensino e avaliação, ele
pode promover aprendizagens relacionadas a conhecimentos específicos e didáticos, à organização do
ensino e à docência.

Palavras-Chaves: Espaço formativo. Teoria Histórico-Cultural. Formação inicial de professores de
Matemática. Anos iniciais do Ensino Fundamental.
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ABSTRACT

FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS IN THE PROCESS OF LEARNING TO
TEACH IN THE EARLY YEARS: CONTRIBUTIONS OF A GRADUATION SPACE
AUTHOR: Camila Porto Giacomelli
ADVISOR: Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes
CO-ADVISOR: Liane Teresinha Wendling Roos

The following dissertation is the result of a research project developed in collaboration with the
Postgraduate in Mathematics Education and Physics Teaching program, of the Federal University of
Santa Maria (UFSM), within the Group of Studies and Research in Mathematical Education (GEPEMat)
and has as a investigated phenomenon the initial graduation stages of the mathematics teacher. The main
objective of this research is to analyze the graduation path of future mathematics teachers when studying
subjects of the early years; specifically, the content of the four basic operations. Given this, we sought
to answer the following research question: what learnings occur when future math teachers put
themselves in a path to study and reflect on the organization of teaching in the early years? To answer
this question, the theoretical and methodological support of the Historical Cultural Theory (THC) was
used, more specifically the Activity Theory (TA) and the Teaching Guiding Activity (AOE), since these
theoretical aspects understand that the individual learns and appropriates knowledge through the
different interrelationships that it establishes throughout life. To contemplate the researched
phenomenon, an intentionally organized formative space was created, offered to undergraduate students
of the Mathematics Course at the Federal University of Santa Maria (UFSM), through an extension
course entitled “Learning Mathematics taught in the early years”. The discussions in this space focused
on teaching the four operations. The formative meetings took place weekly throughout the second
semester of 2018, totaling 22 meetings and with the participation of 7 academics. Data derived from this
study was gathered through audio and video recordings, reflective sessions, field diary, activity record
and a written report (initial and final). These data made it possible to list episodes in the perspective of
Moura (2004) which, when systematized, resulted in four units of analysis (VIGOTSKY, 1991). They
are: a) Initial motives and perceptions: which sought to know the needs that lead future teachers to seek
a space of formation; b) Knowledge to teach: that was intended to understand the importance of the
elements that constitute the act of teaching; c) The learning movement about the organization of
education: which aimed to understand how the process of studying, planning and implementing actions
occurs; d) The graduation space as a promoter of quality change: which aimed to observe to what extent
a training space can contribute to new learning. From the data analyzed, it was concluded that when a
training space is intentionally organized from actions that include studies, discussion, reflection,
teaching organization and assessment, it can promote learning related to specific and didactic
knowledge, the organization of teaching and teaching.

Keywords: Formative space. Historical-Cultural Theory. Initial training of mathematics teachers. Early
years of Elementary School.
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1 CAMINHOS PERCORRIDOS: POR ONDE ANDEI...
Partindo do pressuposto de que toda ação que o indivíduo realiza é desencadeada por
um motivo impulsionado por uma necessidade pessoal, é que se encontra o desenvolvimento
da presente pesquisa. Por meio das premissas teóricas que guiam este estudo, as quais são
respaldados pelos princípios da Teoria Histórico-Cultural (THC) que tem Vigotsky1 (18961934) como seu idealizador, tem-se que o indivíduo se constitui por intermédio das relações
sociais do grupo em que está inserido, dos lugares e dos momentos que compartilha com os
demais. Deste modo, para que se possa compreender os motivos que guiaram o
desenvolvimento desta pesquisa considero importante fazer uma breve retomada do que me
motivou2 a escolher a docência como profissão seguido da temática de estudo da presente
dissertação.
Afinal, por onde andei e o que me trouxe até aqui?
Inicio apresentando alguns fatos que contribuíram em minha tomada de decisão pela
escolha da profissão docente, a qual começo a entender o quão complexa é, assim como as
inúmeras responsabilidades que a mesma demanda. Ao pensar nestes fatos que colaboraram
para a minha escolha, me vem na memória um período em minha vida que foi muito importante,
que eu identifico como sendo o início de tudo que viria a acontecer posteriormente.
Por fim, com a intencionalidade de expor a temática desta pesquisa – a formação inicial
do professor de matemática com foco na matemática abordada nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, mais especificamente nas quatro operações – será apresentado um estudo
realizado em pesquisas desenvolvidas nesta área, as quais tiveram como aporte teórico a Teoria
Histórico-Cultural. Isto possibilitou a delimitação e a compreensão da presente pesquisa.

1.1 O INÍCIO DE UMA TRAJETÓRIA
Sempre acreditei que toda tomada de decisão que um indivíduo realiza parte de um
motivo, que gera o início de um novo começo, um novo caminho a ser trilhado. Durante minha
infância, tenho como muitas das minhas recordações as brincadeiras, sendo que uma delas era

1

Devido às diferentes traduções referente ao nome do autor, neste trabalho quando ele for mencionado, foi adotado
o nome Vigotsky, com exceção das citações diretas.
2
Durante o desenvolvimento do primeiro item contido neste capítulo, a escrita se dará na primeira pessoa do
singular por se tratar da trajetória pessoal da pesquisadora e do seu posicionamento frente a temática da pesquisa.
O restante do texto será escrito na primeira pessoa do plural por este ser um trabalho em conjunto com a orientadora
e coorientadora. Além do mais, está pesquisa não é sozinha, ela faz parte de um coletivo maior que é o grupo de
pesquisa ao qual faço parte, por isso o desenvolvimento dela só foi possível devido a colaboração de todos.
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o “brincar” de ser professora. Na minha cidade natal, em minha casa, existe até hoje um quadro
negro e foi o lugar que eu “ministrei” minhas primeiras aulas. Este foi um período em que eu
ajudava amigos e vizinhos que apresentavam dificuldade com a disciplina de matemática e, em
virtude de eu ter facilidade com a mesma, este processo foi se repetindo ao longo de toda a
minha Educação Básica.
Assim, não sei relatar ao certo em que momento da minha vida a matemática ocupou
este espaço tão importante, mas acredito que o ingresso na escola tenha desencadeado essa
ligação de “carinho” que eu tenho para com ela. Considero importante trazer estas recordações
que marcaram o início desta trajetória, em virtude de que, se também somos resultado das
experiências que tivemos, das relações que temos com os outros, compreendo este fato como
sendo muito significativo no meu processo de me constituir professora, pois, como coloca
Leontiev:

O processo de apropriação efetua-se no decurso no desenvolvimento de relações reais
do sujeito com o mundo. Relações que não depende nem do sujeito nem da sua
consciência, mas são determinadas pelas condições históricas concretas, sociais, nas
quais ele vive, e pela maneira como a sua vida se forma nestas condições
(LEONTIEV, 1978, p. 275)

Saliento que aquele período foi muito mais importante do que eu imaginava, pois eu
ainda tenho a percepção3 que tive naquela época nos momentos onde eu acreditava que era uma
brincadeira, meu propósito era auxiliar a compreender a matemática, já que muitos do meu
convívio apresentavam dificuldade em entendê-la. Atualmente, essa premissa não mudou, o
que talvez possa ter mudado é a forma com a qual eu tento atingir este propósito, e uma delas
é por meio da pesquisa.
O contato que tive com meus professores ao longo de toda Educação Básica e Ensino
Superior foi muito significativo para minha constituição docente. Cada um com suas
particularidades me serviram de exemplo e inspiração, e neste processo é natural fazermos certa
reflexão sobre aquilo que acreditamos que podemos nos apropriar dos exemplos de nossos
mestres e também aquelas atitudes que achamos que não devemos seguir. Dessa forma,
compreendo que esse momento inicial, serviu como base para aquilo que eu acreditava e
esperava na profissão que eu acabei escolhendo.

3

Compreendemos que existem estudos acerca do termo percepção, entretanto neste trabalho, o seu uso é entendido
a partir da definição posta no dicionário aurélio: Consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das
informações obtidas pelos sentidos. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio_Aur%C3%A9lio.
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O sonho de me tornar professora começou a tomar forma no momento em que ingressei
no Curso de Matemática Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2010,
lugar aonde eu vivenciei diversos tipos de experiências, algumas felizes e outras nem tanto, mas
todos esses momentos me serviram como aprendizado. O início dessa trajetória não foi nada
fácil, hoje reconheço que talvez não estivesse preparada para as responsabilidades que esta
graduação exigiria e os inesperados que iam surgindo nas disciplinas geravam certa
desmotivação frente ao curso. Mas, com o passar do tempo, tudo foi se ajeitando,
principalmente quando comecei a participar de projetos de ensino, pesquisa e extensão.
Destaco a importância destes projetos, pois me ensinaram muito tanto no que se refere
a vida pessoal, quanto profissional. Dentre estes projetos gostaria de destacar e expor a minha
participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), cujo
objetivo era contribuir na formação inicial de futuros professores. Esse foi um período de muitas
descobertas, em especial o contato com a escola, sendo que esta é uma das ações mais
importantes que o projeto proporcionava, pois foi no momento que comecei a ter contato com
a sala de aula que pude perceber as responsabilidades e desafios que ela exigia, os quais iam
muito além de dominar o conteúdo específico da disciplina.
O final do curso de licenciatura, constituiu como um momento decisivo para os
próximos passos que daria em minha profissão, os Estágios Supervisionados aliados ao
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), marcariam o que seria o início da temática da presente
pesquisa. Por meio dos estágios realizados ao final da graduação, pude perceber que tornar-se
professor é algo bem complexo, não é somente ter domínio de uma sala de aula, planejar aulas
entre outros fatores. É necessário sermos também críticos e refletir perante nossas ações. O
processo de formar-se é um movimento constante e Lopes (2009) o apresenta de forma muito
clara quanto expõe que

o professor não nasce professor. Ele se constitui historicamente; aprende sem se
desvincular do mundo que o rodeia; aprende com o outro e aprende também refletindo.
O saber e o fazer constituem-se em elos inseparáveis. Formar-se professor é mais do
que somente freqüentar um curso superior (LOPES, 2009, p. 55).

Os Estágios Supervisionados, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio,
me levaram a perceber que a formação inicial é apenas o início de um processo que se
perpetuará ao longo da minha vida. Um profissional da área educacional deve estar em
constante formação e deste modo, começam a surgir novos motivos que geram novas
necessidades, fazia-se necessário ir atrás de novos conhecimentos, novas descobertas e a

26

oportunidade disto se consolidar viria por meio do meu ingresso no Programa de PósGraduação em Educação Matemática e Ensino de Física, no segundo semestre do ano de 2017.
De posse destas informações iniciais que marcam minha trajetória pessoal, tive a
intenção de mostrar como se deu a escolha pela profissão docente e os momentos mais
marcantes durante a minha graduação. Nessa perspectiva, por meio das diferentes experiências
e vivências que tive, surgem as inquietações e angústias que motivaram e movimentaram o
desenvolvimento desse estudo. Por isso, a seguir, apresento e explicito como se deu a escolha
do objeto de pesquisa, assim como a temática que o mesmo envolve.
Antes mesmo do meu ingresso no Curso de Pós-graduação, muitas inquietações me
afligiam em decorrência do meu Trabalho de Conclusão do Curso, na graduação, o qual foi
realizado no contexto de uma turma de 4.º ano, com alunos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Cabe ressaltar que o Curso de Matemática Licenciatura da instituição
mencionada anteriormente tem uma formação voltada para o licenciado atuar nos anos finais
do Ensino Fundamental e no Ensino Médio da Educação Básica, não contemplando na sua
matriz curricular disciplinas voltadas para a Matemática que é ensinada nos anos iniciais.
Durante esse processo, em diversos momentos comecei a questionar a minha formação,
pois senti certa sensação de desconforto perante os conteúdos matemáticos que são abordados
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois não me sentia preparada para trabalhar com eles
contemplando a sua totalidade. Várias vezes, o sentimento de insegurança tomou conta de mim
quando fazia alguma explicação aos alunos, mesmo havendo estudado sobre a temática que
estava trabalhando, que no caso em questão envolveu o conceito de fração.
Assim, me surgiam dúvidas e questionamentos com relação aos processos de ensino,
afinal eu estava concluindo minha graduação e percebi que estes ainda estavam em aberto. No
entanto, de certa forma, o período que tive a oportunidade de trabalhar com estes conceitos
matemáticos que são ensinados nos anos iniciais do Ensino Fundamental me permitiu alguns
subsídios de “(re) conhecer” o seu processo de ensino, me fazendo refletir sobre a importância
desses conhecimentos.
Diante das vivências e experiências que a aproximação com os anos iniciais me
possibilitou, senti a necessidade que precisava estudar mais e me aprofundar frente a esta
temática, mas ao mesmo tempo me bateu uma certa dúvida sobre a relevância deste tema que
ocasionou os seguintes questionamentos: é importante professores de matemática se
aproximarem do seu ensino nos anos iniciais? Será que o professor de matemática “domina”
estes conhecimentos? Uma pesquisa envolvendo este tema vai contribuir na formação de
futuros professores? Existem outras pessoas que também tem essa mesma preocupação?
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Algumas dessas perguntas ainda seguem sem respostas, mas outras já foram respondidas
no momento em que ingressei no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática
(GEPEMat)4, o qual faço parte desde o final do segundo semestre de 2016. A participação neste
grupo me fez compreender que muitas das minhas angustias iam ao encontro com o que o grupo
debatia e estudava, fazendo-me perceber que eu não estava sozinha e muitos outros partilhavam
de uma mesma inquietação.
O ingresso a esse grupo de pesquisa me possibilitou atribuir novos sentidos à docência,
em especial passei a entender melhor o significado de coletividade, no caso em questão, a
respeito de um coletivo que se preocupa com os processos de ensino e aprendizagem da
matemática e também sobre a formação de professores que ensinam matemática. Outro fato
importante é a oportunidade de participar de projetos vinculados ao referido grupo, pois esses
espaços de aprendizagem e principalmente de troca de conhecimentos, tem me permitido fazer
diversas reflexões a respeito da formação de professores, e em especial do professor de
matemática.
Além do mais, foi por este grupo que tive o primeiro contato com as teorias que
fundamentam este trabalho que são a Teoria Histórico-Cultural (THC), Teoria da Atividade
(TA) e Atividade Orientadora de Ensino (AOE). Entendo que sempre estarei em processo de
apropriação e compreensão destas teorias, pois a busca por conhecimento é constante, mas
consigo inferir que os seus pressupostos me auxiliam a entender o objeto de estudo deste
trabalho.
Gostaria também de mencionar que no início do ano de 2018, tive minha primeira
experiência como docente frente a turmas do Ensino Fundamental. Durante um período de
aproximadamente cinco meses, atuei como professora substituta em uma escola social5 de uma
rede particular de Santa Maria/RS em turmas de 6.º, 7.º e 8.º ano contento aproximadamente 35
alunos em cada sala.
O período foi bem significativo em virtude do contexto social que a escola estava
inserida era muito diferente de tudo o que eu já havia presenciado, me fazendo só ter mais
certeza que ser professor não é somente ensinar conhecimentos teóricos, ele vai muito mais
além, pois dentro de uma sala de aula acontecem as mais diferentes e inesperadas situações e o
professor tem que saber lidar com isso da melhor forma que conseguir. Este período foi de

4

Maiores informações sobre este grupo serão tratadas no item 1.2 deste capítulo.
Esta é uma escola de uma rede particular inserida em uma comunidade do município de Santa Maria/RS que
atende crianças e jovens daquela comunidade e região que estão em situação de vulnerabilidade social.
5
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intensas e grandes aprendizagens que contribuiu muito no meu processo de me constituir
professora.
A partir destas diferentes vivências e experiências que a temática da presente pesquisa
começou a ser constituída. Em virtude disto, percebi que se fazia necessário um estudo que
envolvesse a formação inicial do professor de matemática para tentar compreender se esta
formação fornece os subsídios necessários para que o professor atue em sala de aula, em
especial se o mesmo compreendia os conceitos considerados como elementares da matemática,
os quais são introduzidos aos alunos nos anos iniciais no Ensino Fundamental.
Compreendo que o Curso de Matemática Licenciatura não tem o propósito de formar
professores para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e também não que assim tenha
que ser, entretanto, é importante que esse profissional tenha conhecimento de como ocorrem os
processos de ensino e aprendizagem da matemática nessa etapa de ensino. Estamos
acostumados a olhar para o ensino de matemática isolados em suas etapas de escolarização,
mas se faz necessário quebrar esse paradigma, de modo que o ensino de Matemática seja visto
como um todo, que vai da Educação Infantil até o Ensino Médio, quando nos referimos a
Educação Básica.
No item a seguir, será contextualizada a temática que orienta esta pesquisa – formação
inicial do professor de matemática –, por meio de um levantamento em dissertações e teses em
dois grupos de pesquisas.

1.2 DA TEMÁTICA DA PESQUISA À FORMAÇÃO INICIAL A PARTIR DA
PERSPECTIVA DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL
Ao tomar como foco de nosso estudo a formação inicial do futuro professor de
matemática6, compreendemos que esta não é uma preocupação única, mas sim, de muitos outros
pesquisadores e estudiosos. Diante disso, cabe salientar que esta temática faz parte de uma área
do conhecimento denominada Educação Matemática e que tem como um dos propósitos estudar
os processos de ensino e aprendizagem dessa disciplina (FIORENTINI; LORENZATO, 2006).
Os estudos sobre formação de professores vêm ocorrendo ao longo dos anos e se fazem
presentes nos mais diversos contextos. Este fato demanda uma certa reflexão sobre a relevância
dos estudos nessa área, visto que pensar em uma formação de professores implica pensar em
uma melhora na qualidade do ensino.

6

Ao fazer uso do termo futuro professor de matemática estamos nos referindo aos estudantes de graduação do
Curso de Matemática Licenciatura.
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Ao observar mais especificamente a formação inicial dos futuros professores de
matemática, percebemos que ela gera muitas inquietações, tanto para pesquisadores quanto para
futuros professores. Nesta perspectiva, Fiorentini et al. (2002) realizaram uma pesquisa sobre
dissertações e teses produzidas no Brasil desde o final 1970 até 2002 que tinha como foco a
formação/desenvolvimento profissional do professor que ensina matemática e, a partir da
análise dos dados os autores identificaram com relação à formação inicial de futuros professores
de matemática que problemas detectados naquele período, como por exemplo a falta de
articulação do que era ensinado na academia e o que era feito na prática, ainda se faziam
presentes no período de publicação do trabalho.
Entretanto, há mais de 15 anos da publicação desse estudo, é possível identificar, que
tais problemas persistem em muitos cursos de licenciatura, responsáveis pela formação inicial
dos futuros professores. Neste sentido, ao se pensar em formação cumpre também refletir sobre
quais profissionais os cursos de licenciatura estão formando, que percepções esses futuros
professores estão tendo e se essa formação atende às necessidades hoje encontradas no ambiente
escolar, pois, conforme pontua Moura (2005, p. 93), “as atribuições do professor vêm exigindo
uma formação cada vez mais eclética e dependente de diferentes fontes de conhecimento”.
Nossa pesquisa tem certa particularidade. Não almejamos compreender somente a
formação inicial do professor de matemática, mas também investigar as suas percepções com
relação a matemática ensinada nos anos iniciais. Olhar para esta etapa de escolaridade como
um todo não nos permitiria um estudo que nos fornecesse subsídios necessários que nos
auxiliassem a compreender a percepção dos sujeitos desta pesquisa para esta etapa do ensino.
Diante disto, se fez necessário a escolha de uma temática específica; o que nos levou a
escolher o estudo das quatro operações, consideradas elementares (ou fundamentais) da
matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. A opção por estes conceitos se deu pelo
fato de que são conteúdos que acompanham o aluno ao longo de toda a Educação Básica e são
importantes no processo do desenvolvimento cognitivo. Por mais que seja responsabilidade do
professor dos anos iniciais apresentá-los aos alunos, é muito importante que o professor de
matemática do mesmo modo tenha domínio e compreensão do processo de ensino deles.
A partir destas informações, que possibilitam expor a escolha da temática deste estudo,
temos também clareza do quanto é relevante conhecer pesquisas realizadas semelhantes à nossa.
Propomo-nos, então, abordar estudos de alguns pesquisadores que encontraram nos
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pressupostos da Teoria Histórico-Cultural7 fundamentos teóricos que os ajudaram a
compreender e discutir a respeito da formação docente.
No entanto, antes de apresentar tais pesquisas, entendemos como necessário explicar
como se deu a escolha delas. Nosso objeto de estudo, a formação inicial do professor de
matemática, é um campo onde há muita produção acadêmica, entretanto, em virtude da
especificidade de nossa pesquisa, achamos pertinente não destinar a nossa busca em outras
produções que tivessem este mesmo foco, pois encontraríamos inúmeros trabalhos das mais
diversas naturezas, o que não iria auxiliar muito na pesquisa em questão.
Pensando em limitar nossa fonte de dados, optamos por olhar trabalhos que tivessem o
mesmo foco e a mesma abordagem teórica adotados neste estudo. Assim escolhemos olhar as
produções de dois grupos de pesquisas conhecidos nacionalmente que utilizam a abordagem da
Teoria Histórico-Cultural como embasamento teórico em suas produções que são: o Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica (GEPAPe)8 e o Grupo de Estudos e Pesquisas
em Educação Matemática (GEPEMat), sobre os quais discorremos brevemente a seguir antes
de apresentar as pesquisas.
O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Atividade Pedagógica (GEPAPe) completa, no
ano de 2019, 17 anos dedicados a estudos relacionados à atividade pedagógica. O presente
grupo, composto por professores do Ensino Superior e da rede Básica de Ensino, acadêmicos
de graduação e pós-graduação, tem como um de seus objetivos:

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, exercitando a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão. (GEPAPe, 2018, p.1)

Além do mais, o grupo realiza diversas ações, tais como: estudos teórico-metodológicos
referentes à organização do ensino, oferecimento de oficinas pedagógicas, fundamentadas em
atividades orientadoras de ensino, produção de materiais acadêmicos específicos ao campo de
estudo, acompanhamento pedagógico dos profissionais da rede pública, entre outros.
O outro grupo que foi nossa fonte de coleta de dados foi Grupo de Estudos e Pesquisas
em Educação Matemática (GEPEMat), o qual, em 2019, completa 10 anos voltados a estudos
e produções relacionados aos processos de ensino e aprendizagem, vindo a contribuir para as

7

Os pressupostos teóricos da Teoria Histórico-Cultural, assim como conceitos importantes desta teoria, serão
abordados no capítulo 2.
8
Fonte: http://www2.fe.usp.br/~gepape/index.html
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pesquisas na área de Educação Matemática, mais especificadamente aquelas com preocupação
voltada ao professor que ensina matemática.
A organização deste grupo assemelha-se ao do GEPAPe, pois conta com a participação
de alunos da graduação, alunos da pós-graduação, professores da rede de Ensino Básico e
Superior. Ele desenvolve trabalhos em escolas da rede pública de Santa Maria/RS, onde todos
os participantes estudam, planejam, desenvolvem e avaliam as ações realizadas, que são
pautadas pelos pressupostos teóricos e metodológicos da Atividade Orientado de Ensino (AOE)
a qual será discutida no capítulo 2.
Tendo sido expostos brevemente sobre os grupos em questão, começaremos a explicar
como se deu a coleta dos dados em cada grupo, iniciando pelo GEPAPe. Por meio de um CDROOM, disponibilizado em um evento realizado pelo referido grupo, tivemos acesso às
produções acadêmicas desenvolvidas entre 2002 e 2017. Esse material continha um total de 32
trabalhos, sendo 22 teses e 10 dissertações.
Identificamos quatro pesquisas que tinham como foco a formação inicial do professor
de matemática. A seguir, temos o Quadro 1, que contém as pesquisas analisadas por nós.
Salientamos que todas as pesquisas foram orientadas pelo Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de
Moura, líder desse grupo.
Quadro 1 – Pesquisas produzidas pelo GEPAPe sobre formação inicial do professor
de matemática
Autor

Modalidade

Ano

Anemari
Roesler
Luersen Vieira Lopes

Tese

2004

A aprendizagem
compartilhado

Wellington
Cedro

Tese

2008

O motivo e a atividade de aprendizagem do
professor de matemática: uma perspectiva
histórico-cultural

Dissertação

2009

O jogo na atividade de ensino - um estudo
das ações didáticas de professores em
formação inicial

Tese

2011

A aprendizagem da docência na prática de
ensino e no estágio: contribuições da teoria
da atividade

Lima

Camilla
Duarte
Schiavo Ritzmann
Flávia Dias Ribeiro

Título
docente

no

estágio

Fonte: Dados da pesquisa

Em sua tese de doutorado, Lopes (2004) investigou como se deu, em um estágio
compartilhado, o processo de aprendizagem docente por futuros professores. Após quatro
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semestres, a autora constatou que o Clube de Matemática, o local onde ocorreram as ações, se
configurou em um espaço muito rico para acontecer a articulação entre universidade e escola,
tão importantes na formação docente. Durante este período, identificou por meio da análise de
diferentes atividades desenvolvidas no Clube, desde os estudos até a reflexão das atividades na
escola, e também pelo modo como eram organizadas, que elas desencadearam transformações
nos processos formativos dos sujeitos, permitindo que eles se apropriassem de elementos
importantes para a aprendizagem da docência, como estudo, planejamento e organização. Isso
fica claro quando a autora apresenta que a “socialização dos diferentes momentos do
desenvolvimento do estágio no espaço de aprendizagem Clube de Matemática permitiu que as
ações pudessem ser compartilhadas e avaliadas de modo a determinar novas ações, com novas
qualidades” (LOPES, 2004, p. 167).
Cedro (2008), em sua tese, investigou quais eram as ações que, durante a formação
inicial, poderiam indicar transformações dos motivos em atividade de aprendizagem. Para isto,
organizou um experimento formativo e acompanhou, durante o período de todo o ano letivo,
um grupo de três estagiários que estavam realizando o estágio supervisionado. Em sua pesquisa,
o autor observou a importância de pensar em espaços de formação docentes organizados, que
visem para que, de fato ocorra uma vivência na atividade de ensino e que se reflita sobre isso.
Com relação à atividade de aprendizagem a partir desse experimento, percebeu que os
estagiários modificaram o conteúdo e a forma de seu pensamento e isso fez com que eles
acabassem se modificando também. Por fim, evidencia que “baseados na busca pelo sentido da
atividade docente, podemos transformar e/ou criar motivos não somente capazes de mobilizar
o indivíduo, mas que sejam capazes de direcionar e de dar sentido para as suas ações como
professor” (CEDRO, 2008, p. 215).
Ritzmann (2009), em sua dissertação de mestrado, buscava compreender como ocorria
o processo de compreensão de jogo na atividade de ensino, para a formação inicial de futuros
professores. O lócus de sua pesquisa se deu também no âmbito do Clube de Matemática, com
acadêmicos do curso de Pedagogia e Matemática, espaço esse onde futuros professores têm a
oportunidade de estudar, planejar e refletir sobre ações que, posteriormente, serão
implementadas na escola. A autora, após um semestre acompanhando o grupo de estudantes,
concluiu que a “compreensão sobre o jogo emitida pelos estagiários foi evoluindo pouco a
pouco, na medida em que eles entravam em Atividade de Ensino e organizavam situações de
aprendizagem, escolhendo os jogos como instrumento de mediação para o ensino”
(RITZMANN, 2009, p. 177).
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Já Ribeiro (2011), em sua tese, objetivou olhar como futuros professores de matemática
no âmbito das disciplinas de Pratica de Ensino e de Estagio se apropriaram de elementos
constituintes, ao pensarem em um modo geral de organização do ensino. Ao fim de sua
pesquisa, a autora verificou que, para que os futuros professores possam, realmente,
desenvolver o pensamento teórico, necessário se faz realizarem ações que deem condições de
eles retomarem as atividades de ensino. Além do mais, ela salientou a importância de atividades
mais consistentes nos ambientes que serviriam de lócus em sua pesquisa, e não ações limitadas
que impossibilitariam que os futuros professores caminhassem rumo à práxis docente.
Cada pesquisa, apesar de ter tido o foco voltado para a formação inicial do futuro
professor de matemática, possuía objetivos específicos. Entretanto todas atenderam aos
pressupostos teóricos da Teoria Histórico-Cultural, enfatizando, de acordo com o que buscavam
investigar, conceitos relevantes da presente teoria. Todas elas organizaram suas ações de modo
que o coletivo fosse contemplado, permitindo, assim, que ocorresse a apropriação de
conhecimentos e o desenvolvimento do coletivo, e são essas ideias que desejamos contemplar
no desenvolvimento de nossa pesquisa.
Dando continuidade ao estudo realizado, agora apresentaremos as pesquisas
encontradas no âmbito do GEPEMat, no período de 2009 a 2018. Foram encontrados 17
trabalhos, sendo 4 teses e 13 dissertações. Dessas, as que iam ao encontro do foco de nosso
trabalho se encontram no Quadro 2. Salientamos, ainda, que as pesquisas tiveram orientação da
Profª. Drª. Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes, líder do presente grupo.
Quadro 2 – Pesquisas encontradas no GEPEMat no período de 2009 a 2018

Autor

Modalidade

Luis
Sebastiao
Barbosa Bemme

Dissertação

2015

Simone Pozebon

Tese

2017

Patrícia Perlin

Tese

2018

Dissertação

2018

Thanize
Scalabrin

Bortolini

Fonte: Dados da pesquisa.

Ano

Título
Como entendemos a matemática ensinada
nos anos iniciais? Com a palavra futuros
professores de matemática
A formação de futuros professores de
matemática: o movimento de aprendizagem
da docência em um espaço formativo para o
ensino de medidas
Constituindo-se professor de matemática:
relações estabelecidas no estágio curricular
supervisionado
determinantes
da
aprendizagem da docência
De estudante a professor: a formação do
futuro professor de matemática no contexto
do estágio supervisionado
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Não as apresentaremos em sua ordem cronológica, pois, em especial, iremos tratar a
pesquisa de Bemme (2015) com um olhar mais atencioso, visto que encontramos nela maiores
aproximações com a nossa.
Deste modo, iniciaremos apresentando a pesquisa de Scalabrin (2018), que aconteceu
no período de um semestre na disciplina de Estágio Supervisionado do Curso de Matemática
Licenciatura. A pesquisa, que contou com a participação de dez sujeitos, tinha como objetivo
principal investigar como as diferentes ações desenvolvidas no estágio contribuem para que o
licenciando em Matemática da UFSM se constitua professor. Durante este processo, a
pesquisadora acompanhou as diferentes ações desenvolvidas nesse espaço que se revelaram
como importantes para a formação do professor.
Por meio desse movimento, a autora pontuou que foi possível identificar indícios da
constituição como professores em parte dos estagiários e assimilação das ações propostas pela
disciplina, as quais foram pensadas intencionalmente para ajudá-los a ser professores.
Em sua tese de doutorado, Perlin (2018) fez do Estágio Supervisionado o espaço para a
realização de sua pesquisa por compreender que ele se configura como um lugar privilegiado
para a formação inicial do professor, assim como para o processo de ensino e aprendizagem.
Como objetivo principal de seu trabalho, buscou entender as relações estabelecidas no estágio
que se mostram como determinantes para a aprendizagem da docência.
Para atender tal objetivo, organizou intencionalmente um espaço formativo a partir do
componente curricular da disciplina de estágio supervisionado. A investigação aconteceu ao
longo de um semestre com dez acadêmicos do Curso de Matemática. Com a realização deste
espaço, a autora concluiu que as relações estabelecidas entre os sujeitos que compartilharam as
diferentes ações realizadas no estágio desencadearam a tomada de consciência por parte dos
estagiários a respeito das diversas significações relativas ao trabalho do professor, as quais são
extremamente importantes para a aprendizagem da docência.
Assim como Perlin (2018), Pozebon (2017) utilizou o espaço do estágio supervisionado,
onde organizou um espaço formativo, cujo contexto tinha o propósito de investigar como foco
o ensino de medidas, o movimento de aprendizagem da docência do futuro professor de
matemática em relação ao processo de significação da atividade de ensino. Após acompanhar
o grupo no período de um semestre, a pesquisadora encontrou indícios de que, em um espaço
formativo organizado intencionalmente para que aconteça a aprendizagem da docência dos
futuros professores, pode ocorrer a significação da atividade de ensino.
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E, por fim, chegamos a pesquisa de Bemme (2015). Sua dissertação nos chamou
atenção, em virtude das aproximações com a nossa investigação. O pesquisador organizou um
espaço formativo, com acadêmicos do Curso de Matemática Licenciatura, que estavam
cursando o Estágio Supervisionado, buscando conhecer qual a compreensão desses sujeitos
com a relação à matemática ensinada nos anos iniciais. Nesse espaço, foi discutida, a partir da
Atividade Orientadora de Ensino, a construção do conceito de número bem como suas
operações.
Em sua investigação, constatou que os acadêmicos podem não ter uma ideia muito clara
a respeito do modo como ocorre o ensino da matemática bem como a sua organização nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, no entanto compreendem a importância dessa etapa de
escolarização para o indivíduo. Outo fator importante que o autor apontou é sobre a importância
de o professor atuante nos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio se aproximar
não só do modo como é apresentada a matemática, mas também dos conteúdos abordados nesta
etapa inicial, os quais serão muito importantes para o desenvolvimento da matemática nos anos
seguintes. E, ainda, apresentou que o curso de formação inicial não dispõe de ferramentas
suficientes para preparar o futuro professor para a Educação Básica.
Observando tais pesquisas, identificamos um ponto em comum entre elas: os seus lócus
de desenvolvimento, o contexto do Estágio Supervisionado. Perlin (2018) e Scalabrin (2018)
olharam para o estágio visando compreendê-lo como um lugar de formação, de se constituir
como professor. Já Bemme (2015) e Pozebon (2017) criaram um espaço de aprendizagens que
envolveu estudantes no período em que realizaram o estágio, sendo que a de Bemme (2015) foi
em um espaço extracurricular e a de Pozebon (2017) durante a disciplina de estágio. Cada qual
discutiu conteúdos específicos do ensino da matemática que oportunizassem gerar um espaço
de estudos e reflexão, de modo a compreender como ocorriam os processos de aprendizagem
dos sujeitos envolvidos.
Para além destas informações, percebemos que Scalabrin (2018), para coletar seus
dados, fez o acompanhamento da disciplina, observando como ela acontecia e os relatos que os
alunos traziam a cada aula. Já Bemme (2015), Perlin (2018) e Pozebon (2017) tiveram um ponto
em comum, quando pensaram em suas ações, que foi a organização de um espaço, que
possibilitasse o desenvolvimento de suas pesquisas.
A organização deste espaço, pensada por estes pesquisadores, tinha objetivos e ações,
planejados intencionalmente para auxiliá-los a atingir os objetivos propostos em seus trabalhos.
Em nossa pesquisa, queremos realizar algo muito semelhante, pois também organizamos um
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espaço formativo, planejado exclusivamente para a realização da pesquisa, o qual será mais
bem explicado no capítulo destinado aos encaminhamos metodológicos.
Expostas tais considerações sobre essas pesquisas, retornamos a olhar para os resultados
encontrados por Bemme (2015). Vemos como é importante pensar em uma formação inicial
que ofereça um espaço para os futuros refletirem sobre conceitos tão importantes para
matemática, no entanto é pertinente deixar evidenciado que compreendemos que é de
responsabilidade dos profissionais que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental
apresentar tais conceitos para os alunos nos primeiros anos da Escola Básica. É essencial que o
professor de matemática dos anos seguintes domine totalmente os conteúdos abordados nos
anos iniciais, desde o que levou à sua criação, até a síntese utilizada nos dias de hoje. Por isso,
compactuamos com Bemme (2015, p. 167), quando afirma a relevância de “pensar em uma
formação de professores que tenha a possibilidade de compreender a Matemática como um
conhecimento escolar único que se estrutura a partir dos primeiros anos de escolarização”.
É possível identificar em nossa pesquisa aproximações com a investigação realizada
pelo autor mencionado anteriormente, assim como alguns aspectos que as diferem e que
permitem avançar a partir do que o autor já desenvolveu, contribuindo para estudos que se
preocupam com essa temática. Dentre os aspectos que as diferenciam, podemos citar, por
exemplo, os seus sujeitos, pois, enquanto em nossa pesquisa eles estão em diferentes etapas da
formação inicial, os da pesquisa de Bemme (2015) se encontravam próximos da finalização do
curso. Nosso espaço de investigação foi constituído, abordando as quatro operações
matemáticas, enquanto a do pesquisador citado foi sobre o conceito de número e suas operações.
Para compreender melhor esse processo, estamos realizando estudos e planejamento de ações
que serão desenvolvidas pelos sujeitos participantes da pesquisa nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, pois julgamos que é em situações assim, que o futuro professor irá compreender
de fato qual o sentido que é atribuído a esses conceitos, nesta etapa do ensino.
A possibilidade do futuro professor de matemática estudar, planejar, implementar e
avaliar ações que serão realizadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pautadas em
referenciais teóricos-metodológicos, possibilitam aos sujeitos envolvidos se inserir num
movimento de refletir sobre o ensino de matemática em uma perspectiva para além das divisões
das etapas de escolarização que encontramos na atual Educação Básica. Cremos que esse
processo a que nos detemos realizar possibilita a ampliação das discussões dessa temática.
Com isto, observando as pesquisas que discorremos, nos deparamos com conceitos
importantes que são abordados na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, elementos estes
que podem subsidiar a compreensão no processo formativo dos professores e um deles é o termo
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“atividade” “que, no âmbito da formação de professores, é entendida no processo em que o
motivo e o objetivo da ação coincidem, o que gera significado e sentido para o docente em sua
prática pedagógica” (BISPO, 2017, p. 70).
Assim sendo, o trabalho do professor se efetiva na sua atividade de ensino, pois,
conforme afirma Moretti (2007, p. 101),

podemos dizer então que: se, dentro da perspectiva histórico-cultural, o homem se
constitui pelo trabalho, entendendo este como uma atividade humana adequada a um
fim e orientada por objetivos, então o professor constitui-se professor pelo seu
trabalho – a atividade de ensino – ou seja, o professor constitui-se professor na
atividade de ensino.

Nesta pesquisa, que tem como foco a formação inicial do professor de matemática, nos
detemos a olhar outras investigações nessa mesma vertente, por considerar importante conhecer
o que outros pesquisadores vêm produzindo, assim como os resultados e os apontamentos que
vêm sendo encontrados.
Defendemos, neste trabalho, um processo de formação inicial que proporcione
possibilidades de apresentar ao futuro professor a complexidade e os desafios que serão
encontrados no seu trabalho, pois temos consciência que, historicamente, essa etapa tem se
mostrado fragilizada, com relação a conhecimentos teóricos e práticos. Para que esse processo
educativo seja mais eficiente e que tenha um avanço mais significativo, é necessário um
investimento maior, tendo em vista uma melhora na formação inicial desses profissionais
(POZEBON, 2017).

Acreditamos em processos formativos que valorizem e promovam interações sociais,
o estudo e a problematização de múltiplas atividades, de ensino e aprendizagem de
matemática, no nosso caso. Além disso, é fundamental a compreensão da matemática
como objeto de ensino e aprendizagem, e como produto cultural que compreende
epistemologia, história, necessidades de criação, transformação e apropriação. Não
reside no fato de aprender uma matemática qualquer, mas estabelecer relações com
esse conhecimento e o modo de organizar o seu ensino. (POZEBON, 2017, p. 103104)

Nas bases teóricas deste trabalho, temos o professor como um sujeito histórico e social,
com uma bagagem de vivências e experiências que devem ser consideradas em seu processo
formativo. Por isto, defendemos o uso destes pressupostos teóricos como alicerce para se pensar
em uma formação docente com ações educativas mais efetivas.
Diante do exposto, e partindo do pressuposto de que o futuro professor só vai atribuir
sentido à matemática ensinada nos anos iniciais, quando ele for colocado em uma situação de
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ensino que lhe exija este conhecimento, é que se fundamentou o desenvolvimento deste estudo.
Isso posto, a presente pesquisa busca responder à seguinte questão de investigação: quais
aprendizagens ocorrem quando futuros professores de matemática se colocam num movimento
de estudar e refletir sobre a organização do ensino nos anos iniciais?
Para responder a essa questão, o objetivo geral da pesquisa realizada foi analisar o
movimento formativo de futuros professores de matemática, ao estudarem conteúdos dos anos
iniciais; de modo específico, o conteúdo das quatro operações básicas.
Entendendo que a pesquisa não caminha sozinha, portanto as ações investigativas que
auxiliam na compreensão do fenômeno estudado, são:
•

Identificar a motivação de futuros professores de matemática em participar de
um espaço formativo.

•

Apontar possíveis desafios identificados por futuros professores de matemática,
ao refletirem e discutirem sobre ensinar.

•

Elencar possíveis mudanças com relação à conhecimentos, ao organizar o ensino
das operações matemáticas fundamentais.

•

Analisar como um espaço formativo, organizado intencionalmente, pode
promover mudança de qualidades nos sujeitos que dele participam.

Salientamos que o termo qualidade que aqui será utilizado não se refere a compreensão
a ele normalmente associado de grau negativo ou positivo de excelência. O usamos a partir do
entendimento de que no movimento de conhecer e se apropriar de um determinado objeto – por
meio de diferentes interações – podem ser revelados novos conhecimentos sobre o mesmo,
levando à novas percepções que possibilitam mudanças nos modos como o sujeito compreende
esse objeto e que, necessariamente, serão de outra qualidade em relação às iniciais. Como
decorrência, tais mudanças podem levar, também, à diferentes ações, de outra qualidade.
Deste modo, em virtude da presente pesquisa possuir como foco a formação do
professor, em especial a formação inicial do professor de matemática, além das ações
investigativas, ela necessita de um objetivo formativo, ainda mais no caso em questão, em que
foi organizado um espaço, intencionalmente pensado, para contribuir com a formação dos
sujeitos. Portanto, o objetivo formativo tem o intuito de promover um espaço de discussão no
contexto das quatro operações matemáticas básicas, a partir de uma proposta teóricometodológica de ensino.
A presente dissertação está organizada em seis capítulos. O capítulo inicial aponta como
se deu o movimento da escolha da temática da pesquisa e faz também um levantamento de
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dissertações e teses em dois grupos de pesquisas, em que o foco dos trabalhos foi a formação
inicial do professor de matemática, assim como a justificativa do tema escolhido.
No segundo capítulo, são apresentados e discutidos os pressupostos teóricos que
fundamentam esta pesquisa, que será realizada ancorada nos princípios da Teoria HistóricoCultural (THC), de Vigotsky, da Teoria da Atividade (TA), proposta por Leontiev e da
Atividade Orientadora de Ensino (AOE), defendida por Moura. No desenrolar deste capítulo,
discutimos conceitos importantes da THC que auxiliaram nas unidades de análise. Em virtude
de esta ser uma pesquisa que discute a formação docente, também neste capítulo fundamentados
em autores que se apoiam na THC entre outros, tencionamos trazer elementos teóricos que
auxiliam a compreender a formação inicial do professor de matemática.
No terceiro capítulo, é discutido o movimento lógico-histórico das quatro operações.
Neste, ocorreu um movimento de estudo e apropriação de conhecimento destes conceitos, com
o intuito de compreendê-los em sua essência. Assim apresentamos quais necessidades
impulsionaram o surgimento de cada operação, alguns instrumentos e modo de operá-las em
diferentes culturas e ações mentais que acompanham cada uma delas. É importante frisar que
este movimento serviu como base para a constituição do espaço formativo realizado nesta
pesquisa.
Por meio dos princípios da THC, no quarto capítulo, mostramos as estratégias
metodológicas que auxiliaram a responder à nossa questão de pesquisa. Ao expor os
procedimentos metodológicos, a presente teoria parte do pressuposto de que a pesquisa em
educação tem como objeto de estudo a atividade pedagógica e, dentre as suas diversas
manifestações, a formação inicial do professor de matemática. A parte metodológica da
pesquisa é apresentada por meio da dimensão orientadora e da dimensão executora.
No quinto capítulo, são demonstradas as análises dos dados que foram constituídas a
partir do desenvolvimento de um espaço formativo. Estas são compostas por episódios expostas
por meio de cenas, as quais compõem as quatro unidades de análise, quais sejam: Motivos e
percepções iniciais; Conhecimentos para ensinar; O movimento de aprendizagem sobre a
organização do ensino; e O espaço formativo como promotor da mudança de qualidade. Embora
elas não tenham seguido uma temporalidade definida, elas auxiliaram a compreender o objeto
de estudo em sua totalidade.
Por fim, no último capítulo apresentamos a síntese dos resultados produzidos, discutindo
o movimento de aprendizagem em um espaço formativo. Saliento, ainda, que o presente
trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, o qual sou grata.
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2 OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA PESQUISA: TEORIA HISTÓRICOCULTURAL
Quando pensamos em desenvolver uma pesquisa, julgamos que esta deve ser ancorada
em bases teóricas que favoreçam compreender o objeto em estudo. Em nosso trabalho,
entendemos que a perspectiva da Teoria Histórico-Cultural (THC) configura-se como um
componente que permite guiar nossas discussões a respeito da formação inicial do professor de
matemática, pensando no ensino de matemática para além da estruturação presente nas escolas
de Educação Básica dos dias atuais.
No decorrer desse capítulo, objetivamos apresentar e discutir elementos importantes
dessa teoria, assim como a Teoria da Atividade (TA) e a Atividade Orientadora de Ensino
(AOE), que fundamentam o desenvolvimento desta pesquisa. Também, iremos tecer alguns
apontamentos que nos auxiliam na discussão sobre a formação inicial do professor de
matemática, em que nos fundamentamos principalmente em autores como Dias e Souza (2017),
Gatti (2010) e Lopes (2009).

2.1 CONTRIBUIÇÕES DE LEV SEMENOVICH VIGOTSKY PARA A TEORIA
HISTÓRICO-CULTURAL
Durante esse trabalho, a Teoria Histórico-Cultural (THC), baseada no Materialismo
Histórico Dialético, de Karl Marx, e, em especial a Teoria da Atividade, se farão presentes por
serem os pressupostos que dão sustentação a esta pesquisa. Para iniciar e tentar compreender
como se deu o surgimento da THC, cabe dissertar a respeito de um de seus maiores
idealizadores que foi Lev Semenovich Vigotsky.
Ao longo da curta vida que teve Vigotsky (1896-1934), é perceptível que ele foi um
exímio estudioso. Nascido em 17 de novembro de 1896 na cidade de Orsha no país Bielarus,
pertencente a Antiga União Soviética, Vigotsky era o segundo filho de uma família judia de
oito irmãos. De acordo com Oliveira (2010), sua família tinha uma condição econômica bem
confortável, seu pai era chefe de departamento de um banco e sua mãe tinha formação para
professora, embora nunca tenha exercido a profissão.
Sendo assim, sua família tinha condições de fornecer aos seus filhos oportunidades
educacionais de qualidade, e Vigotsky soube aproveitar esse privilégio. Desde cedo ele se
interessou pelos estudos, inclusive realizava grupos de estudos com seus amigos sobre variados
assuntos. Grande parte de sua vida estudantil ocorreu em casa através de tutores particulares
que lhe ensinavam e, somente aos 15 anos, ingressou numa escola, no curso secundário,
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concluído em 1913 e, logo depois, iniciou o curso de direito na Universidade de Moscou, onde
se formou em 1917.
Durante o período de sua graduação, Vigotsky frequentou cursos como de história,
filosofia, psicologia, literatura e, mais tarde, devido ao seu interesse em “compreender o
funcionamento psicológico do homem, estudou também medicina, parte em Moscou e parte em
Kharkow” (OLIVEIRA, 2010, p.19). Cabe destacar que ele foi professor e pesquisador em
algumas áreas das ciências humanas e que, em paralelo, fazia suas leituras, escritas e ainda dava
conferências, tendo uma vida intelectual muito ativa. Fazia parte ainda de diversos grupos de
estudos, conseguindo, assim, fundar uma editora e uma revista literária.
Como já destacado, Vigotsky teve uma vida curta, faleceu aos 37 anos de idade vítima
de uma tuberculose, mas, apesar desse curto tempo, sua vida intelectual foi intensa. Escreveu
em torno de 200 artigos científicos, dos mais diversos assuntos, sendo que alguns textos foram
por ele expressos de forma oral ou escritos por outras pessoas, devido ao seu estado de saúde,
no final de sua vida.
O seu trabalho não se deteve na sua produção individual, bem pelo contrário,
multiplicaram-se e desenvolveram-se através das obras de seus colaboradores, sendo os mais
conhecidos, no Brasil, Alexandre Romanovich Luria e Alexei Nikolaievich Leontiev. Juntos –
Vigostky, Luria e Leontiev – formaram um grupo que ficou conhecido por Troika. Oliveira
(2010, p.22, grifos do autor) evidencia que os três estudiosos faziam

[...] parte de um grupo de jovens intelectuais da Rússia pós-Revolução, que trabalhava
num clima de grande idealismo e efervescência intelectual. Baseados na crença da
emergência de uma nova sociedade, seu objetivo mais amplo era a busca do “novo”,
de uma ligação entre a produção científica e o regime social recém-implantado. Mais
especificamente, buscavam a construção de uma “nova psicologia”, que consistia
numa síntese entre duas fortes tendências presentes na psicologia do início do século.

De acordo com a autora citada, com relação a essas psicologias, de um lado havia a
psicologia como ciência mental e do outro como ciência natural. Esta primeira aproxima a
psicologia das ciências humanas e da filosofia e se relaciona aos processos psicológicos
superiores, tomando o ser humano como espírito, mente e consciência. A segunda estava
associada à psicologia experimental, via o homem basicamente como um corpo, assim se
preocupa em explicar reflexos e processos elementares sensoriais.
Vigostky e seus colaboradores viveram em uma época na Rússia pós-revolução que
favoreceu para delinear o trabalho intelectual a qual se dedicou. Assim, mesmo tendo vivido
um tempo curto, conseguiu deixar um legado muito relevante, sendo considerado um dos mais
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importantes que se dedicou com relação ao estudo do desenvolvimento humano. Suas ideias
continuaram a serem debatidas ao longo dos anos através de seus colaboradores e apoiadores,
e um deles, em especial, foi Leontiev, o qual apresentaremos brevemente no próximo item desse
capítulo.
Detivemo-nos a apresentar algumas breves considerações a respeito de Vigotsky e de
como foi a sua vida, por acreditarmos que essas informações são relevantes para apreender
melhor a proposta de uma nova psicologia que ele e seus colaboradores elaboraram em um
período tão delicado da história da humanidade. Com relação a este aspecto Bortolanza e Ringel
(2016, p. 1020-1021) nos trazem que

Vygotsky ocupou-se das demandas políticas de seu tempo e, simultaneamente,
mergulhou na vida acadêmica para produzir uma psicologia, de base marxista, que
atendesse a criação de um novo homem, de uma nova sociedade e de uma nova educação. Foi desse amálgama que nasceu o que hoje conhecemos como teoria históricocultural.

Nessa concepção, o indivíduo é visto como um ser social e biológico, de corpo e mente,
considerado integrante da espécie designada humana e, como tal, faz parte de todo um processo
histórico e cultural. O desenvolvimento humano se dá por meio das interações sociais dentro
do grupo do qual faz parte.
Bortolanza e Ringel (2016) situam as origens da Teoria Histórico-Cultural,
historicamente, por meio do processo dialético de formação do ser humano como sendo um ser
social, em que ocorrem dois componentes importantes: as interações sociais na constituição do
sujeito e do sujeito na constituição da sociedade.
Neste aspecto, “a abordagem histórico-cultural pode ser compreendida como uma
tentativa complexa de determinar o que é o sujeito no seu contexto social.” (FICHTNER, 2010,
p. 5). Asbahr (2011, p. 25) ressalta que Vigotsky, ao propor a compreensão do caráter histórico
do psiquismo, ocasionou uma revolução na área da Psicologia.

Na investigação do psiquismo humano, o ponto de partida é a história social, a história
dos meios pelos quais a sociedade desenvolve-se e, nesse processo, desenvolvem-se
os homens singulares. A proposta vigotskiana é, portanto, compreender os fenômenos
psicológicos enquanto mediações entre a história social e a vida concreta dos
indivíduos.

Consideramos que sua teoria consiste em compreender o indivíduo como um todo, ou
seja, levar em conta não só o mundo do qual faz parte, mas também as ações e os elementos
que construíram esse mundo. Ou seja, é assumir que o indivíduo enquanto um ser social e
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cultural, irá se desenvolver por meio de mediações com outros sujeitos inseridos em uma
sociedade.
Para poder entender melhor as ideias centrais de Vigotsky para essa nova Psicologia,
Oliveira (2010, p. 23) nos apresenta três premissas, tidas como os pilares do pensamento do
estudioso.
•
As funções psicológicas têm um suporte biológico, pois, são produtos da
atividade cerebral;
•
O funcionamento biológico fundamenta-se nas relações sociais entre o
indivíduo e o mundo exterior, as quais se desenvolvem em um processo histórico;
•
A relação homem/mundo é mediada por sistemas simbólicos.

Com já mencionado, Vigotsky explica o desenvolvimento humano através das relações
sociais entre os sujeitos, e, nesse cenário, as funções psicológicas superiores são fundamentais.
São características próprias dos seres humanos os mecanismos mais sofisticados e complexos
os quais envolvem o controle consciente do comportamento (OLIVEIRA, 2010).
Corroboramos o pensamento de Marafiga (2017, p. 68), ao mencionar que os estudos
de Vigotsky

[...] partem do pressuposto de que as relações sociais estabelecidas entre os seres
humanos são a base para o processo de humanização, enfatizando o aspecto social no
desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Porém, as relações entre o ser
humano e o mundo, não são relações diretas, mas sim mediadas [...]

A mediação, de acordo com Fichtner (2010, p. 16) pode ser considerada a tese principal
da perspectiva vigostkyana.

As relações dos homens com o mundo não são relações diretas, mas profundamente
relações mediadas. A transformação do mundo material, mediante o emprego de
ferramentas, estabelece as condições da própria atividade humana e sua transformação
qualitativa em consciência. A atividade do homem é pressuposto desta transformação
e ao mesmo tempo o resultado dela.

Nessa direção, entendemos que o indivíduo se relaciona com o meio em que vive a partir
das relações e inter-relações que ele estabelece seja com o contato com os demais sujeitos ou
com os diferentes aspectos do mundo ao seu redor. Oliveira (2010, p. 26) afirma que a mediação
é um conceito central para compreender as funções psicológicas superiores, o qual é “um
processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa então de
ser direta e passa a ser mediada.”
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Esta mesma autora apresenta um exemplo para explicar melhor essa ação. Imaginemos
a seguinte situação: uma pessoa coloca sua mão sobre o fogo de uma vela e, ao sentir dor, a
retira rapidamente, assim ela tem uma relação direta de sua mão com o fogo da vela. Agora,
imaginemos que essa pessoa, ao posicionar sua mão em cima do fogo, retira-a rapidamente,
pois ela se recordou de uma outra situação, quando ela sentiu dor, então essa relação é mediada
pela lembrança de uma outra experiência na qual ela se machucara. Ainda pode ocorrer que
esse sujeito só retira a mão de cima do fogo, quando outra pessoa mencionar que ele pode se
queimar. Nesse caso, a relação será mediada pela interferência de uma outra pessoa. Assim, ao
longo da vida dessa pessoa, as relações mediadas serão predominantes sobre as relações diretas.
Com isso, compreendemos que, para Vigotsky, o indivíduo vai se relacionar com o
mundo que o rodeia através das relações mediadas, sejam elas por meio de recordações de
experiências já vivenciadas, seja pelo intermédio de outros sujeitos, seja por ferramentas
presentes na vida humana. Sendo assim, os mediadores são de naturezas distintas e são
denominados como instrumentos e signos.

Os instrumentos e os signos aparecem juntos desde o início da história dos homens.
Segundo a Antropologia moderna, instrumentos e signos têm uma origem comum.
Isto é: o trabalho humano. Para construir um instrumento é necessário como propósito
um sistema de signos e vice-versa. Construir signos significa o pressuposto do
contexto social do uso dos instrumentos, porque construir instrumentos não é um ato
individual, mas, fundamentalmente, um ato social. (FICHTNER, 2010, p. 17)

Vigotsky considera os instrumentos essenciais para compreender a atividade
tipicamente humana. Com isso, por meio do estudo do desenvolvimento e da origem humana,
ele busca entender as características do ser humano, tomando a criação da sociedade humana e
do surgimento do trabalho, o qual se torna a qualidade basilar que irá caracterizar e diferenciar
o ser humano de outras espécies. É nessa relação do trabalho que o indivíduo irá agir sobre a
natureza, criando, por meio dessa interação, a história e a cultura humana. No trabalho, também
ocorrerão as atividades coletivas, que resultarão em ações sociais que irão proporcionar a
criação e a utilização dos instrumentos (OLIVEIRA, 2010).
O instrumento é utilizado pelos seres humanos “para transformar o mundo externo.
Condensa materialmente e culturalmente as operações sobre a natureza, visando aprimorar e
otimizar o trabalho humano” (ASBAHR, 2011, p. 31). E, sendo externo ao indivíduo, o
instrumento tem o propósito de provocar mudanças nos objetos, bem como controlar os
processos da natureza.
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O instrumento, assim, é desenvolvido para atingir um propósito, que está relacionado a
um fim social dotado de significado, se tornando um mediador entre o sujeito e o mundo. Os
animais também fazem uso de instrumentos, entretanto o seu uso é rudimentar, pois não o
utilizam pensando em uma ação futura. Um macaco, por exemplo, pode se utilizar de uma varra
para tentar alcançar um alimento, no entanto, não guarda nem transmite essa informação para
os outros membros do grupo, ou seja, a criação desse instrumento é totalmente diferente dos
instrumentos desenvolvidos pelos seres humanos, que tem fins e objetivos específicos
(OLIVEIRA, 2010).
Já os signos são tidos por Vigotski (2009), como formas de solucionar um problema
psicológico, e sua criação é semelhante à dos instrumentos, só que agora atua no campo
psicológico. Em relação a isso, Miranda (2005, p.18, grifo do autor), fundamentada em
Vigotsky, explica que

signos são mediadores de natureza psicológica, que auxiliam o desenvolvimento de
tarefas que exigem atenção ou memória, uma vez que podem interpretar ou
(re)apresentar dados da realidade, referindo-se a elementos ausentes. Trata-se, na
concepção de Vygotsky, de “instrumentos psicológicos”, que favorecem os processos
psicológicos, incidindo sobre pessoas. Como exemplo, a utilização de objetos para
contagem ou o uso de um símbolo para representar uma idéia, são formas de recorrer
a signos que aumentam as possibilidades humanas de relacionar e agir no mundo.

Tomando o exemplo exposto por essa autora, o uso de objetos para realizar contagem,
lembremo-nos dos pastores que utilizavam pedras para controlar o rebanho de ovelhas, quando
elas eram liberadas para a pastagem no campo. Cada pedra, ao ser correspondida, pelo pastor,
a uma ovelha, pode ser considerada como um signo, pois auxilia na interpretação da realidade
e também da memória. Com isso, podemos dizer que a memória é mediada por signos,
tornando-se assim, mais eficaz do que a memória imediata (FICHTNER, 2010).
As formas de utilizar os signos como instrumentos para auxiliar no desempenho das
ações psicológicas são diversas, como elaborar uma lista de compras por escrito, fazer um risco
sobre a mão para não esquecer algo importante, fazer uso de um mapa para chegar a um
determinado local, entre outros. Estes são apenas alguns exemplos de como diariamente
fizemos uso da mediação de diferentes tipos de signos (OLIVEIRA, 2010).
Ainda, no que confere ao signo, Asbahr (2011) complementa que, apesar de serem
equivalentes aos instrumentos, eles estabelecem um tipo especial de mediação, pois não
conseguem alterar o objeto da operação psicológica, uma vez que são orientados internamente.
Tem como principal propósito controlar e dirigir a atividade interna do ser humano.
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Sendo assim, pode-se afirmar que a utilização de signos torna as ações humanas mais
complexas e sofisticadas, ou ainda, a capacidade de operar com instrumentos
mediadores é fundamental para o desenvolvimento de funções psicológicas
superiores, diferenciando o homem de outros animais e o constituindo como humano.
Esses mediadores criam espaços de representação, do qual emerge um mundo novo,
o mundo da significação. (MIRANDA, 2005, p.19)

À medida que nos apropriamos dos signos, iremos fazer uso deles de forma mais concisa
e frequente, internalizando-os. Esse processo é uma internalização do signo. Desse modo, “a
princípio eles são introduzidos de maneira externa, em um processo interpsíquico, são
internalizados e convertem-se em instrumentos psicológicos, assim intrapsíquicos”
(MARAFIGA, 2017, p. 69).
Fichtner (2010) indica que o gesto é o signo mais arcaico que conhecemos, o qual é
indispensável para a comunicação. Se o gesto é o signo mais antigo, temos a linguagem como
o mais importante, pois desempenha “um papel primordial na formação das funções
psicológicas superiores, na medida em que é o sistema de signos mediatizador por excelência,
pois é através dela que os indivíduos organizam, transmitem e apropriam-se das experiências
individuais e coletivas” (ASBAHR, 2011, p. 32).
Nessa perspectiva, Vigotsky considera a linguagem como um sistema simbólico básico,
é por meio dela que nos inserimos no mundo para o convívio com outros sujeitos, expressamos
nossos sentimentos, desejos, inquietações. “A função da linguagem é a comunicativa. A
linguagem é, antes de tudo, um meio de comunicação social, de enunciação e compreensão”
(VIGOTSKI, 2009, p. 11). É sobre a consequência desse mecanismo que nos tornamos
diferentes das outras espécies, é essa característica que nos torna humanos. É por meio da
necessidade de nos comunicarmos com o outro que ocorre o desenvolvimento da linguagem.
Oliveira (2010) complementa a respeito da linguagem, explicando que ela dispõe das
formas e dos conceitos de organização real que compõem a mediação entre o objeto de
conhecimento e o sujeito. Assim, a evolução da linguagem será consequência das interações
sociais com sujeitos, inseridos em uma determinada cultura, e da sua compreensão de mundo.
Podemos considerar que a linguagem é “um produto cultural que embasa certas ações
psicológicas, possibilitando a ampliação da capacidade de registro, transmissão e recuperação
de ideias, conceitos e informações” (MIRANDA, 2005, p. 25-26). É então, de se considerar
que, como parte da cultura humana, o indivíduo tenha a possibilidade de desenvolver
habilidades que são necessárias para que ele tenha condições de usufruir dos benefícios que
esta cultura proporciona, pois
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[...] ao se apropriar da cultura e de tudo o que a espécie humana desenvolveu - e que
está fixado nas formas de expressão cultural da sociedade - o homem se torna humano.
Dessa forma, assume uma concepção do ser humano em seu processo de
desenvolvimento, o que significa compreendê-lo no movimento histórico da
humanidade, tanto nas dimensões filogenética como ontogenética. Esse fundamento
permite a realização de uma análise teórica da natureza social do homem e de seu
desenvolvimento sócio-histórico. (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 16)

Dentro das premissas assumidas até o presente momento, temos o ser humano como o
resultado de todo um processo histórico, cultural e social. À medida que o indivíduo vai se
apropriando de uma cultura, juntamente com suas qualidades e características, ele vai se
desenvolvendo e se tornando humano. Pensando no processo de formação inicial de
professores, foco deste estudo, acreditamos nessas mesmas ideias. O sujeito irá se constituir
professor por meios das relações estabelecidas com os demais sujeitos que se preocupam com
essa profissão.
Com o intuito de continuar nossas discussões abordaremos no item a seguir um dos
desdobramentos da perspectiva histórico-cultural que irá fundamentar nossas ações: a Teoria
da Atividade.

2.2 TEORIA DA ATIVIDADE
O termo “atividade”, que será apresentada ao longo deste trabalho, não tem o significado
atribuído ao próprio sentido da palavra “atividade”. Culturalmente, conforme nos apresenta
Borowsky (2017), esse termo é empregado de maneira ampla, expressa a realização de uma
tarefa, em especial, na área educacional. Assim, neste estudo, quando a mencionarmos,
estaremos nos referindo ao significado atribuído no contexto da Teoria da Atividade, proposta
por Alexei Nikolaievich Leontiev (1903-1979), sobre o qual trataremos a seguir.
Leontiev (1903-1979), juntamente com Luria, foi um dos mais importantes psicólogos
soviéticos que trabalhou ao lado de Vigostky, auxiliando na construção da nova psicologia na
Rússia pós-revolução. Ele tinha como uma de suas principais preocupações as questões
relacionadas à cultura e ao desenvolvimento do psiquismo humano, sendo, assim defensor da
natureza sócio-histórica do psiquismo humano.
Como teórico e pesquisador, não limitava sua vida a um laboratório, tinha preocupação
com os problemas da vida humana, em que o psiquismo interferia. Como já mencionado
anteriormente, ele fez parte do grupo Troika, juntamente com Vigotsky e Luria, onde
desenvolveram importantes estudos, os quais são recordados até os dias de hoje.
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Deixou como um de seus legados a Teoria da Atividade, considerada um dos
desdobramentos da psicologia histórico-cultural, pois com o falecimento de Vigostky, as
pesquisas relacionadas à atividade humana passaram a ser lideradas por ele. Posteriormente,
essa teoria foi desdobrada e ampliada por outros pesquisadores, dentre os quais destacamos
Elkonin, com a Psicologia do Desenvolvimento; Galperin, com a Psicologia Infantil;
Zaporoyetz, com a Psicologia da Evolução; Boyovich, com a Psicologia da Personalidade; e
Levina, com a Psicologia da Educação.
Ao contrário de Vigotsky, Leontiev teve uma vida mais longa, nasceu em 05 de fevereiro
de 1903 em Moscou, vindo a falecer em 21 de janeiro de 1979, tendo, assim, um tempo maior
para realizar seus estudos, em especial sobre a atividade humana. Toda a sua vida esteve ligada
à Universidade de Moscou (MGU), onde criou, nesta instituição, a Faculdade de Psicologia.

Ancorados por essas bases marxistas, Leontiev (1983) afirma que foi Vigotski quem
introduziu a categoria atividade como método de análise na psicologia, enfatizando o
papel da atividade humana como mediadora do desenvolvimento humano. Os estudos
de Vigotski foram o ponto de partida para Leontiev propor a Teoria da Atividade [...].
(BISPO, 2017, P. 23)

De acordo com Lopes (2009) e Oliveira (2010), a Teoria da Atividade posta por
Leontiev busca compreender a relação homem-mundo, construída historicamente e mediada
por signos e instrumentos.
Oliveira (2010, p. 96) apresenta que Leontiev considerava as atividades humanas

[...] como formas de relação do homem com o mundo, dirigidas por motivos, por fins
a serem alcançados. A idéia de atividade envolve a noção de que o homem orienta-se
por objetivos, agindo de forma intencional, por meio de ações planejadas. A
capacidade de conscientemente formular e perseguir objetivos é um traço que
distingue o homem dos outros animais.

Ou seja, o termo atividade engloba outros elementos que se entrelaçam e que precisam
ser estudados e compreendidos de forma a permitir sua inteira compreensão. Desse modo, nas
palavras de Leontiev (1978, p.68):
Não chamamos todos os processos de atividade. Por esse termo designamos apenas
aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem
uma necessidade especial correspondente a ele. [...] Por atividade, designamos 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.
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Para o autor, o sujeito só está em atividade, se ele for movido por uma necessidade,
condição relevante nessa teoria. Nesse sentido, compactuamos com Lopes (2009, p.83), quando
afirma que

essa teoria se baseia na ideia de que o homem sente necessidade de estabelecer um
contato ativo com o mundo exterior e, para conseguir se manter nele, precisa produzir
meios de sobrevivência. Sua necessidade está sempre direcionada a satisfazer suas
necessidades, o que o leva a atuar e influir no espaço em que vive, transformando-o;
porém, assim, também se transforma. Por isso, é a atividade do indivíduo que
determina o que ele é, porque está vinculada ao nível de desenvolvimento e de seus
meios e suas formas de organização.

Em outras palavras, podemos entender a atividade por meio dessa vertente, como um
sistema que promove desenvolvimento e possui uma estrutura, cuja intencionalidade é
direcionar o indivíduo no mundo dos objetos. É por meio da atividade que o indivíduo se
relaciona com o mundo ao seu redor, modificando-o e, do mesmo modo, se modifica também.
No entanto, nessa perspectiva, nem toda tarefa realizada pelo sujeito pode ser entendida como
uma atividade, mas somente aqueles processos que o indivíduo realiza visando atingir uma
necessidade.
Corroborando essa premissa, Borowsky (2017, p. 35), pautada nas ideias de Leontiev,
afirma que, para que uma atividade se constitua como humana, “é essencial que seja movida
por uma intencionalidade, na busca de responder à satisfação de necessidades”. A necessidade
será sempre premissa de qualquer atividade e, nessa direção Leontiev, (1983, p. 156, grifo do
autor) diz que
[…] la necesidad como fuerza interna puede realizarse solamente dentro de la
actividad. En otras palabras, lo necesidad primeramente se manifiesta sólo como una
condición, como una premisa paro la actividad, pero, tan pronto el sujeto comienza
a actuar, inmediatamente se opera en ella una transformación y la necesidad deja de
ser lo que era virtualmente “en si”.

A necessidade não é o que origina a atividade, mas uma das condições para que a
atividade aconteça. O que irá direcionar a atividade é o seu motivo, pois um indivíduo só irá
estar em atividade, quando o seu objeto coincidir com o motivo de sua atividade.

Assim, o conceito de atividade está necessariamente relacionado ao conceito de
motivo. Não há atividade sem que haja um motivo, o que existe são atividades com
motivação subjetiva e objetivamente oculta, no entanto a atividade pode responder
simultaneamente a dois ou mais motivos. (BOROWSKY, 2017, p. 37)
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Independente da atividade que o indivíduo realiza, ela sempre será impulsionada por um
motivo/propósito especial, o qual irá se diferenciar de uma outra atividade por meio desses
elementos. Se o motivo da atividade não coincide com o seu objeto, o indivíduo que a realiza
não está em atividade. Por isso a importância de conhecer qual o motivo que impulsiona uma
atividade, pois, se ambos não coincidirem, o indivíduo estará apenas realizando uma ação.
Buscando compreender melhor, recorrermos a um exemplo apresentado pelo próprio
Leontiev (1978) a respeito do seu entendimento quanto ao termo “atividade”. Imaginemos que
um estudante está se preparando para um exame, e que, para tanto, ele está lendo um livro de
História. No entanto, recebe a informação que esse livro não é necessário para prepará-lo para
o exame, dessa forma ele terá duas opções, ou seguir a leitura ou interrompê-la. Se o estudante
optar pela primeira, mesmo após saber que a leitura não se faz necessária, identifica-se que o
motivo satisfazia a uma necessidade sua de aprender o conteúdo abordado no livro, e isso se
identifica como uma atividade. Se o estudante escolher a segunda opção, significa que a leitura
só era vista como uma forma de passar no exame, não coincidindo com o motivo de aprender,
então esse processo não se caracteriza como uma atividade e sim como uma ação.
Para sintetizar melhor o exemplo exposto, apresentamos um esquema baseado em
Araújo (2003, p. 25) na Figura 1.
Figura 1 – Exemplo de atividade e ação

Fonte: Baseado em Araújo (2003, p. 25).

Leontiev (1983, p. 83, grifo do autor) compreende a ação como

[...] ai proceso que se subordina a la representacion de aquel resultado que habrá de
ser alcanzado, es decir, el proceso subordinado a un objetivo consciente. Dei mismo
modo que el concepto de motivo se relaciona con el concepto de actividad, así
también el concepto de objetivo se relaciona con el concepto de acción.
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Portanto, podemos compreender uma relação entre atividade e ação, possibilitando que
uma mesma ação pode fazer parte de diferentes atividades. Entretanto, entender esta relação
não é uma tarefa trivial, visto que neste processo podem ocorrer diferentes transformações e de
maneira constante. A respeito dessas transformações, Moretti (2007, p.88) menciona que “se
uma determinada atividade perde seu motivo, ela então se transforma em uma ação, mas se uma
ação adquire um motivo que a direcione então ela se transforma em uma atividade”. Ou seja, é
possível que, durante esse processo, os motivos sejam modificados, permitindo assim que uma
mera ação se transforme em atividade (LEONTIEV, 1983).
Mais uma vez, os motivos são elementos importantes para tornar uma tarefa em uma
atividade. Nesse aspecto, Leontiev identificou dois tipos de motivos: os motivos eficazes e os
motivos apenas compreensíveis9. Os motivos que não coincidem com o objeto da atividade são
denominados compreensíveis, já os motivos eficazes são aqueles que irão direcionar o
indivíduo para o objetivo da atividade. Leontiev (2010) afirma que os motivos compreensíveis
podem se tornar em motivos eficazes em determinadas condições, e é dessa forma que surgem
novos motivos e, por consequência, novos tipos de atividade.
Para tentar entender a diferença desses motivos, vamos utilizar como um exemplo
hipotético, o espaço formativo utilizado nesta pesquisa. Este foi desencadeado por meio de um
curso de extensão e tinha o intuito de promover um ambiente de estudos, discussões e reflexões
acerca de elementos importantes sobre a matemática ensinada nos anos iniciais, que visam
contribuir para a formação dos futuros professores.
Imaginemos que, neste contexto, um sujeito tenha procurado este curso com a intenção
de apenas receber um certificado de participação, para que ele o utilizasse como pontuação nas
atividades que ele tinha que desenvolver extraclasse, visto ser este um pré-requisito para
concluir o seu curso de graduação. Assim sendo, como a sua participação é meramente para
receber um certificado, seu motivo não coincide com o objetivo do curso – a apropriação de
conhecimentos sobre matemática nos anos iniciais. Assim, as ações que ele realizou não
coincidiram com o objetivo do curso, por isso não se configuram como uma atividade, mas sim,
como uma ação. O motivo que impulsionou sua participação no curso é um motivo
compreensível.
Porém se, apesar de sua participação inicial ser exclusivamente com a intenção de
receber um certificado, supomos que o sujeito participe ativamente de todas as ações
promovidas pelo curso e, à medida que o curso vai ocorrendo, ele permaneça nesse espaço para
9

Devido a questões de tradução, em algumas obras é possível encontrar a denominação dos motivos em motivosestímulos (motivos apenas compreensíveis) e motivos geradores de sentido (motivos eficazes).
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adquirir novos conhecimentos, importantes para a sua formação. Com isso teríamos indícios
deque os seus motivos teriam se modificado, pois a apropriação de novos conhecimentos, por
meio dos mais diversos tipos de ações realizadas, passa a ser um motivo que estimula, ou seja,
o que era um motivo compreensível se tornou um motivo eficaz e, dependendo das condições
objetivas, fez com que essa ação se transformasse em uma atividade.
Inferimos, ainda, que a ação é um componente essencial para a atividade. Para a ação
ocorrer é necessária uma força que a impulsione e que tenha qualidade própria. As formas de
realização de uma ação são classificadas por Leontiev (1983) como operações, as quais ele,
assim, explica:

Por operações, entendemos o modo de execução de um ato. Uma operação é o
conteúdo necessário de qualquer ação, mas não é idêntico a ela. Uma mesma ação
pode ser efetuada por diferentes operações e, inversamente, numa mesma operação
podem-se, às vezes, realizar diferentes ações: isto ocorre porque uma operação
depende das condições em que o alvo da ação é dado, enquanto uma ação é
determinada pelo alvo. (LEONTIEV, 2010, p.74)

Portanto, as operações são componentes necessários para uma ação, são determinadas
pelas condições objetivas que permitam alcançá-las e não pelo objetivo em si. Buscando
compreender melhor a respeito de operação e ação, Leontiev (1983, p. 88, grifo do autor) as
diferencia afirmando que

las acciones y operaciones tienen distinto origen, distinta dinámica y distinta función
a realizar. La génesis de la acción está en las relaciones de intercambio de
actividades; toda operación es el resultado de una transformación de la acción,
originada como resultado de su inserción dentro de otra acción y la incipiente
“tecnificación” de la misma, que se produce.

Conforme pontua o autor, não podemos classificar ação e operação como sendo ambas
de uma mesma natureza, elas são distintas, exercem funções bem diferentes. Visando entender
esse processo, tomemos como exemplo uma pessoa que acabou de aprender a dirigir um carro.
Nas primeiras vezes que ela for dirigir, em cada ação que ela for realizar, irá destinar um certo
grau de atenção a todos os mecanismos que compõem esse processo como o cinto de segurança,
a embreagem, o acelerador, a troca de marchas entre outros. Com o passar do tempo, o indivíduo
irá ficando mais habituado à atividade de dirigir e, então, essas ações estarão operacionalizadas.
Na Figura 2, apresentamos elementos essenciais da atividade na perspectiva de
Leontiev.

54

Figura 2 – Elementos da atividade

Fonte: Sistematização da autora.

Conforme o que vem sendo discutido, para que atividade se concretize na perspectiva
de Leontiev, ela precisa estar movida por uma necessidade, a qual se converte em um motivo e
determina que o indivíduo realize ações e operações com a intencionalidade de atingir um
objetivo específico. Em sua estrutura temos como elementos motivos, necessidades, objetivos
e condições. “Os objetivos são atingidos por meio de ações que se concretizam por
determinadas operações, definidas a partir das condições dadas” (ARAÚJO, 2003, p. 25).
No contexto desta pesquisa, que envolve a formação de professores, acreditamos que a
realização do curso de extensão, o qual está organizado intencionalmente para atender a
determinados fins, só terá sentido para os sujeitos envolvidos nesse processo, se eles estiverem
em atividade. Em outras palavras, as ações desenvolvidas no curso precisam ser organizadas a
fim de oferecer condições que coloque os sujeitos em atividade.
Então, corroborando o entender de Ribeiro (2011, p. 48), “Esse movimento acarreta a
proposição de situações desencadeadas por necessidades e motivos e, portanto, geradoras de
ações e operações vinculadas ao objeto, ao motivo da atividade, que, portanto, deem conta de
tais necessidades”. Sendo assim, podemos inferir que é durante o desenvolvimento do curso
que os sujeitos participantes podem ter a possibilidade de vivenciar ações que lhes
proporcionem estas diferentes sensações, conforme nos coloca Ribeiro (2011).
Diante disto, há de se considerar que a experiência que cada um terá ao longo deste
movimento é única, pois os sentidos e as significações que eles irão atribuir estão diretamente
relacionados à forma como cada um compreende não só a sua participação neste espaço como
também ele como um todo. Por isto, com intenção de obter subsídios que nos auxiliem a
entender tais percepções é que, no item a seguir, trataremos dos termos “sentido” e
“significação” na perspectiva da THC.
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2.3 SENTIDO E SIGNIFICAÇÃO
Nos últimos anos, conforme nos apresenta Asbahr (2011), vem ocorrendo um aumento
significativo de produções e pesquisas na área da literatura tanto psicológica como pedagógica,
em que se tem feito muito o uso dos termos “sentido” e “significado”. Em consonância com
essa autora, Rey (2007) também fala acerca do uso frequente desses termos no campo da
psicologia e alerta para o cuidado ao utilizar-se deles, pois eles não podem ser apresentados
desprovidos de um campo teórico.
No estudo em questão, abordaremos os termos “sentido” e “significação”, na
perspectiva da Teoria Histórico-Cultural (THC), uma vez que esses conceitos se revelam
importantes para o entendimento da constituição psicológica do homem (MORETTI, 2007).
Assim, visando guiar nossas discussões, os termos em questão serão, aqui, apresentados,
pautados em Vigotski (2009) e Leontiev (1978) e outros autores (ASBAHAR,2011; BISPO,
2017; FURLANETTO,2013; RIBEIRO,2011), que fundamentaram suas pesquisas a respeito
dos termos “sentido” e “significado” nessa mesma vertente teórica.
No entanto, antes de continuar, esclarecemos que iremos nos pautar na mesma linha e
justificativa adotadas por Piotto, Asbahr e Furlanetto (2017). Os autores, ao se referirem a
significado e significação, explicam ter optado pelo uso do termo “significação”, porque

[...] ambos os termos, significado e significação, referiam-se ao mesmo conceito. No
entanto, fundamentados em Leontiev (1978), entendemos que o temos significação
confere mais adequadamente a ideia de dinamismo e movimento às práticas sociais,
já que para o autor, a ciência e a língua de uma sociedade existem como sistemas de
significação, de ligações, de interações e de relações objetivas. (PIOTTO; ASBAHR;
FURLANETTO,2017, p. 102-103)

Assim, neste trabalho, com exceção de citações diretas, a partir de agora faremos uso
do termo “significação”. Também convém nesse momento deixar claro que tanto os termos
sentido e significação, de acordo com esses autores mencionados anteriormente não são
exclusivos da THC, por isso, é possível que em outras pesquisas se encontrem os mesmos
termos providos de outras compreensões.
Considerando o foco deste trabalho, a formação inicial do professor de matemática, em
especial, como já anunciado anteriormente, compreendemos o processo de formação como uma
atividade, e como tal, irá desencadear diferentes aprendizagens nos sujeitos que dela participam,
pois, mesmo estando em uma atividade específica, cada um poderá adquirir conhecimento e
experiências diferentes, de acordo com o sentido que atribuem a essa atividade (RIBEIRO,
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2011). Assim, partindo desse pressuposto, é que iremos discorrer sobre os termos “sentido” e
“significação”, já que eles ajudarão a fundamentar, posteriormente, nossas unidades de análise,
orientados pelo objetivo que nos propomos a alcançar, que visa analisar o movimento formativo
de futuros professores de matemática ao estudarem conteúdos dos anos iniciais; de modo
específico, o conteúdo das quatro operações básicas.
Os termos sentido e significação, em muitas situações, no convívio em sociedade, são
utilizados como sinônimos, assim ao se tratar, por exemplo, de uma palavra, podem expressar
a mesma coisa. Entretanto, no referencial teórico que guia nossas discussões, esses termos
aparecem diferentes um do outro.
Com relação ao termo “sentido”, Namura (2004) apresenta que a compreensão deste,
ora em uma vertente racionalista e ora em uma vertente irracionalista, permite que ocorra uma
aproximação do debate entre sensação e razão, oportunizando entender a diversidade atribuída
à concepção do termo sentido.

Herdeira dessas cisões, a psicologia científica vai trilhar seu caminho por duas grandes
vertentes no tratamento da categoria “sentido”. A primeira vinculada aos órgãos do
sentido, às sensações e percepções, com as seguintes expressões: sentido de direção,
do tato, térmico, da pele, do gosto, do olfato, da adição, da posição e dos movimentos
da cabeça. Na segunda vertente o “sentido” reporta-se ao capítulo sobre a linguagem
e comunicação, referindo-se aos sentidos denotativo e conotativo da palavra.
(NAMURA, 2004, p. 92, grifo do autor)

Vigotsky desenvolve a categoria de “sentido”, tentando superar tais idealismos

(PIOTTO; ASBAHR; FURLANETTO, 2017), em que visa ressaltar “a natureza
especificamente humana do homem, a sua capacidade de criação e autoprodução nos seus
modos de condição de existência” (NAMURA, 2004, p. 91). Ou seja, Vigotsky buscava, por
meio de tal categoria, uma forma de mostrar as expressividades da existência humana.
Nessa perspectiva, Rey (2007, p.156) nos aponta que o termo “sentido”, só vai aparecer
na última fase da obra de Vigotsky “e, em pouquíssimo tempo, vai se expressar de formas
diferentes, desprendendo-se progressivamente da palavra, em relação à qual aparece definido
em Pensamento e Linguagem”. Assim, Vigotski (2009) vai discorrer a respeitos dos termos
“sentido” e “significação”, embasado nos estudos do psicólogo francês Frédéric Paulhan.

O sentido da palavra, diz Paulham, e um fenômeno complexo, móvel, que muda
constantemente até certo ponto em conformidade com as consciências isoladas, para
uma mesma consciência e segundo as circunstancias. Nestes termos, o sentido da
palavra e inesgotável. A palavra só adquire sentido na frase, e a própria frase só
adquire sentido no contexto do parágrafo, o parágrafo no contexto do livro, o livro no
contexto de toda a obra de um autor. O sentido real de cada palavra e determinado, no
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fim das contas, por toda a riqueza dos momentos existentes na consciência e
relacionados aquilo que está expresso por uma determinada palavra. (VIGOTSKI,
2009, p.466)

Vigotski (2009) nos diz que o destaque principal de Paulhan, analisando a relação do sentido
com a palavra, foi ter conseguido expor que, ao contrário da significação e da palavra, ambos
possuem muito mais relações independentes.

Já a respeito do termo “significação”, o autor aponta que “O significado de uma palavra
é uma generalização. A estrutura diferente dessas generalizações significa um modo diferente
de reflexo da realidade no pensamento” (VIGOTSKI, 2009, p. 387). Ainda, menciona que a
significação da palavra é algo imutável e constante, bem como é uma unidade que expressa de
maneira mais simples a unidade da linguagem e do pensamento, sendo assim,

[...] é uma unidade indecomponível de ambos os processos e não podemos dizer que
ele seja um fenômeno da linguagem ou um fenômeno do pensamento. A palavra
desprovida de significado não é palavra, é um som vazio. Logo, o significado é um
traço constitutivo indispensável da palavra. (VIGOTSKI, 2009, p. 398)

Conforme expressa o autor, e considerando que pensou nesses conceitos fazendo relação
com o pensamento e a linguagem, temos que sempre há uma relação entre ambos, sentido e
significação, ou seja, não podemos pensar em um sem considerar a existência do outro. Por
isso, e para que não ocorram equívocos, ele nos apresenta essa relação, fazendo uma
diferenciação entre sentido e significação, pois ambos são conceitos distintos, conforme já
comentamos anteriormente. Dessa forma, aborda que

[...] o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias
zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas do sentido
que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais
estável, uniforme e exata. Como se sabe, em contextos diferentes a palavra muda
facilmente de sentido. O significado, ao contrário, é um ponto imóvel e imutável que
permanece estável em todas as mudanças de sentido da palavra em diferentes
contextos. Foi essa mudança de sentido que conseguimos estabelecer como fato
fundamental na análise semântica da linguagem. (VIGOTSKI, 2009, p. 465)

Pensando mais especificamente no termo “sentido”, este ficou inacabado na obra de
Vigotsky, apesar de avançar nos estudos relacionados ao pensamento e à linguagem, fazendo
relação com a consciência humana. Assim, Leontiev ficou responsável por aprofundar as
investigações a respeito do termo “sentido” e entendê-lo a partir da atividade humana (PIOTTO;
ASBAHR; FURLANETTO, 2017).
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Com isso, Leontiev (1978) compreende que o sentido é algo que o indivíduo cria em
sua vida, através da relação com a sua atividade. Esse sentido é sempre o sentido relacionado a
alguma coisa, sem, contudo, considerar o sentido puro. Posteriormente o autor vai passar a
denominá-lo como sentido pessoal, o qual Asbahr (2011, p.89), embasada nesse autor, vai
explicar que é “a relação do motivo com o fim. Portanto, para encontrar o sentido pessoal, é
necessário descobrir seu motivo correspondente”.
Para tornar essa afirmação mais clara, retomemos o exemplo utilizado anteriormente no
item 2.2 desse capítulo, apresentado por Leontiev (1978), com relação a um aluno estudar
determinado livro para a realização de um exame. Se o estudo do livro é só para passar no
exame, ele terá um determinado sentido, no entanto, se for para além disso, ou seja, lhe
proporcionar um conhecimento contribuindo para sua formação, o sentido será totalmente
diferente.
Com este exemplo, Leontiev (1978) nos explica uma distinção entre os motivos eficazes
e os motivos apenas compreensíveis (termos estes que já foram abordados anteriormente). Esses
primeiros motivos são os que darão um sentido pessoal à atividade em questão (PIOTTO;
ASBAHR; FURLANETTO, 2017). Assim, retomando a ideia de que não existem sentidos
puros e que ele é sentido de alguma significação, Leontiev (1978, p.98, grifo do autor) nos alerta
para que, embora estejam fundidos na consciência, sentido e significação devem ser
distinguidos um do outro.

Quando se distingue sentido pessoal e significação propriamente dita, e indispensável
sublinhar que esta distinção não concerne a totalidade do conteúdo refletido, mas
unicamente aquilo para que esta orientada a atividade do sujeito. Com efeito, o sentido
pessoal traduz precisamente a relação do sujeito com os fenômenos objetivos
conscientizados.

Podemos inferir, então, que ambos os termos, tendo como base os apostes teóricos desta
pesquisa, são distintos, ou seja, o sentido pessoal é algo do sujeito, já a significação não. O
autor toma como exemplo o fato de termos consciência sobre uma certa data histórica e
compreender a significação desta data, no entanto há de se considerar que essa data possa ter
sentidos diferentes para diferentes sujeitos. Ou seja, os acontecimentos ocorridos nesta data não
se modificam, seguem obtendo a mesma significação que originou esse marco, no entanto os
sentidos, poderão se modificar, dependendo da atribuição que cada indivíduo faz a esta data.
Com isso, Leontiev (1978) nos apresenta o seu entendimento a respeito do termo
“significação”. Ele a compreende como sendo a generalização da realidade, a qual é fixada e
cristalizada, originária das práticas sociais e vivências da humanidade.
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A significação é o reflexo da realidade independentemente da relação individual ou
pessoal do homem a esta. O homem encontra um sistema de significações pronto,
elaborado historicamente, e apropria-se dele, tal como se apropria de um instrumento,
esse percursor material da significação. O fato propriamente psicológico, o fato da
minha vida é que eu me aproprie ou não, que eu assimile ou não uma dada
significação, em que grau eu a assimilo e também o que ela se torna para mim, para
minha personalidade; este último elemento depende do sentido subjetivo e pessoal
que esta significação tenha para mim. (LEONTIEV, 1978, p. 96)

Pensando no termo “significação”, o autor usa o conceito de triângulo, mencionando
que o que um indivíduo sabe ou compreende a seu respeito pode não coincidir com a sua
significação de acordo com a geometria. Assim, complementa, afirmando que sua principal
dificuldade psicológica é o lócus e o papel que ela assume na vida psíquica do ser humano.
Ancorada em Leontiev Bispo (2017, p. 35) aponta que o processo de significação é
essencial para a formação do ser humano, pois é por meio disso que ele vai se apropriar de toda
a experiência humana, entendendo ainda que este é um processo social, elaborado a partir de
um contexto histórico-cultural. E neste sentido, irá ocorrer “à medida que o indivíduo, em
constante ajustamento de suas concepções quando confrontadas com novos universos de
significação, dá aos objetos novos significados”.
Corroboramos a opinião de Piotto, Asbahr e Furlanetto (2017, p. 115), ao elaborarem
uma breve síntese sobre a compreensão de Leontiev acerca do sentido pessoal e significação

[...] o sentido pessoal é constituído no decorrer da atividade do sujeito. Entendo que a
significação social e o sentido pessoal constituem, ao lado do conteúdo sensível, a
consciência humana, Leontiev discute que a forma por meio da qual o indivíduo se
apropria (ou não) de determinadas significações depende da relação de interesse deste
indivíduo com tais significações, ou seja, depende do sentido pessoal que elas
apresentam para o sujeito.

Tendo em vista que tomamos como foco desse trabalho a formação inicial do professor
de matemática e subsidiadas por essas premissas, compreendemos que o sentido pessoal que o
professor irá assumir com relação aos processos educativos deriva das experiências que ele virá
a ter no decorrer de sua atividade, em especial durante o seu processo de formação inicial, assim
como se os processos de significações que ele irá encontrar nesse caminhar serão ou não
relevantes para ele. E como pontua Leontiev (1978): o motivo atribuído a essas ações é de
fundamental importância para a constituição do sentido pessoal.
Na perspectiva da formação de professores Ribeiro (2011) alerta sobre esse processo
ocorrer pautado em situações meramente individualistas, onde não exista discussão de
problemas, formulação e negociação de ideias, podendo ocasionar em uma formação onde os
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professores não tenham consciência de seu trabalho, levando em consideração a dimensão de
uma atividade.
Neste momento, cumpre entendermos os termos “sentido” e “significação” no âmbito
da prática educativa. Concordamos com Moretti (2007, p. 91), ao afirmar que tais conceitos,
neste contexto, são vistos como a apropriação de uma herança histórica e cultural do sujeito e,
como tal, não são evidentemente iguais ao ensino. Pautada em Leontiev, a autora menciona
“que não é possível ensinarmos o sentido de algo uma vez que o sentido é atribuído pelo sujeito
no transcurso da atividade, no decorrer da própria vida. O sentido pode ser educado e sua
unidade com a significação social é possível na unidade entre a educação e o ensino”
(MORETTI, 2007, p. 91).
Com isso, se temos como intenção pensar em uma educação escolar, cujo objetivo seja
a humanização dos indivíduos que fazem parte desse processo, há de se refletir sobre a relação
entre sentido e significação referente aos conceitos que subsidiam o ato educativo (MORETTI,
2007). E, para que esse propósito seja alcançado, faz-se importante pensar em um espaço de
formação de professores que seja organizado para que eles consigam relacionar o sentido
pessoal e a significação entrelaçados à atividade educativa. Entretanto, compreender o sentido
pessoal que o indivíduo atribui a esta atividade não é tarefa fácil, daí a relevância de
investigações que nos auxiliem nesse entendimento.
Diante disto, também é pertinente refletir sobre a relação que tais termos tem com o
ensino da matemática. Por isso, se faz necessário uma discussão não somente sobre o porquê é
importante que os sujeitos se apropriem deste conhecimento, como formas que auxiliam para
isto ocorrer, que pode ser por meio de propostas teóricas e metodológicas do ensino, assunto
que trataremos a seguir.

2.4 SOBRE A IMPORTÂNCIA DE APRENDER MATEMÁTICA E AS
CONTRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO
Temos como premissa que o indivíduo, ao nascer, está desprovido das qualidades que o
identificam como humano. Ele só se apropriará dessas características, a partir do momento que
estiver em contato com outros seres humanos, em especial no convívio em uma sociedade, num
processo, que entendemos, na perspectiva de Leontiev (1978), como de humanização.
Assim, este indivíduo nasce destinado a se apropriar de toda uma herança cultural, bem
como das qualidades que o tornam diferentes de outros seres vivos. Assim, pertencer a uma
cultura é ter o direito de se apropriar de um conjunto de conhecimentos que foram sendo
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construídos à medida que as necessidades humanas foram surgindo, para que, assim, seja
possível, como afirma Moura (2007), estar no convívio com os demais sujeitos, permitindo que
ocorra a troca de significados e, juntos, descobrirem novos modos de viver, tendo em vista uma
vida melhor a todos e também o desenvolvimento desse grupo.
Este mesmo autor menciona que, para que a humanidade tivesse condições de vida
melhores e que promovesse o desenvolvimento, o ser humano foi ao longo dos anos construindo
instrumentos que atendessem a esse propósito. Neste contexto, entendemos a matemática como
parte da cultura humana e, como tal, todo indivíduo, ao nascer, tem direito e condições de se
apropriar dela. Assim, ela é vista como um instrumento que permitiu aos indivíduos, além de
se desenvolverem intelectualmente, atender às necessidades integrativas que o mundo
impusera.
Por isso, é pertinente refletir em que momento esta matemática começa a fazer parte do
indivíduo e como ele pode se apoderar dela, de modo que ela não seja vista apenas como um
conhecimento que a sociedade impõe para ele aprender, mas sim, um conhecimento que ele
pode apreender em sua essência. Nessa perspectiva Araújo (2014, p. 4) explica que a criança

[...] entra em contato com a matemática desde o seu nascimento e mesmo antes dele.
A partir do momento em que chega ao mundo ela insere-se em uma sociedade na qual
os números, o espaço, as formas, ou seja, as grandezas matemáticas fazem parte. Mas,
a partir do momento em que entra na Escola, seja de Educação Infantil, seja nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, ela depara-se com outra maneira de aprender,
diferente daquela que conhecia no convívio familiar ao qual estava acostumada.

Portanto, a matemática não é um conhecimento que só será visto no momento em que a
criança se inserir em um local apropriado para o ensino, ou seja, a escola, mas, sim, faz parte
do cotidiano do sujeito e está presente nas coisas mais simples, seja no relógio que marca as
horas ou no formato de um objeto que remete a uma forma geométrica. Por isto, é possível
aprender matemática sem frequentar uma escola, no entanto, para que, de fato, o sujeito
compreenda esse conhecimento em sua totalidade e conheça como ele foi sendo desenvolvido
à medida que a humanidade progredia, a escola desempenha um papel significativo para
oportunizar a generalização dos conceitos.
Vigotski (1998) diferencia os conceitos de natureza espontânea dos de natureza
científica. O sujeito se apropria dos conceitos de natureza espontânea, por meio das vivências,
das experiências, da generalização empírica, a partir das relações estabelecidas na vida
cotidiana. Já os de natureza científica são aqueles apreendidos no ambiente escolar, por
intermédio de um processo orientado e organizado, respeitando os elementos principais que são
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característicos de sua definição. Tais conceitos, espontâneo e científico definidos por Vigostky,
se assemelham à ideia de conceito empírico e teórico, proposta por Davydov (1988).
Vigotski (2009) nos apresenta com relação a tais conceitos que

o desenvolvimento dos conceitos científicos e espontâneos seguem caminhos
diferentes em sentindo contrário, ambos os processos estão internamente e da maneira
mais profunda inter-relacionados. O desenvolvimento do conceito espontâneo da
criança deve atingir um determinado nível para que a criança possa apreender o
conceito científico e tomar consciência dele. Em seus conceitos espontâneos, a criança
deve atingir aquele limiar além do qual se torna possível a tomada de consciência
(VIGOTSKI, 2009, p. 349).

Compreender e se apoderar de tais conhecimentos é muito importante, visto que eles
permitem elaborar técnicas e habilidades, essenciais para que o indivíduo se desenvolva e
auxilie na construção de instrumentos que melhorem a vida em sociedade. Com isso, pensando
a respeito do conteúdo matemático, Moura (2007, p. 50-51) elenca que

[...] é constituído de signos articulados por regras que, operadas de forma lógica,
produzem um resultado que tem um suporte na realidade objetiva. Isto é, ao serem
aplicados na solução de problemas concretos, os conceitos deverão permitir uma
intervenção objetiva na realidade. Com isto queremos dizer que os conhecimentos que
vingam são aqueles que tem uma prova concreta quando testados na solução de
problemas objetivos.

Partindo dessa premissa e ancoradas neste mesmo autor, vemos que não existe um único
conhecimento matemático que é estudado até hoje que não tenha sido uma resposta a atender a
alguma necessidade humana. Até mesmo aqueles que nos parecem mais descabidos serviram
para solucionar algum problema existente e, como integrantes da cultura humana, é dever da
escola e direito dos seres humanos dele se apropriarem. Neste sentido, e tomando como base o
conteúdo matemático envolvendo as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e
divisão) que será abordado nesta pesquisa, compreendemos que elas se configuram como
conceitos fundamentais a serem aprendidos.
Tais conteúdos são essenciais não somente para atender às necessidades pragmáticas de
diversas naturezas como também para auxiliar o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos que
se apropriam deles. Neste processo, o professor, na condição de responsável pelo ensino, deve
dispor de estratégias que possibilitem que seus alunos se apoderem desses conceitos. Mas, para
que isso se concretize,

[...] acreditamos que a compreensão do papel da atividade de ensino deve levar a uma
metodologia de formação do professor que assegure a apreensão de vários elementos
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que a constituem como ação educativa: os aspectos psicológicos, sociológicos,
curriculares, didáticos e pedagógicos. (MOURA, 1996, p. 30).

Ou seja, é pensar em um projeto de formação que possibilite de fato a compreensão de
todo um projeto educativo.
Considerando o contexto dessa pesquisa, cujo foco – formação inicial do professor de
matemática –, buscamos quebrar o paradigma de que o professor de matemática deve se
preocupar apenas com o ensino de sua área de atuação, que envolve os anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio. Acreditamos e defendemos que este ensino seja compreendido
pelo professor de matemática como uma unidade para além das etapas existentes na Educação
Básica.
No momento em que esse profissional compreender esse conhecimento, materializado
no ensino em sua totalidade e entender como ele ocorre seja na Educação Infantil, no Ensino
Fundamental ou no Ensino Médio, ele terá subsídios para organizar o seu ensino em qualquer
nível, para além da fragmentação, e terá melhores condições de superar a visão corriqueira no
contexto escolar, de que os professores dos anos iniciais são os únicos responsáveis pela
aprendizagem – ou fracasso da aprendizagem – dos conceitos considerados como básicos na
matemática escolar. Conceitos estes que, normalmente, são considerados como aprendizagens
a priori pelos professores de matemática dos anos finais e Ensino Médio.
Julgamos que, especificamente, as quatro operações aritméticas – foco deste estudo –
são conhecimentos basilares no ensino de matemática, pois sua compreensão por parte dos
alunos ultrapassa os anos iniciais. Um ensino organizado com o intuito de levar o aluno se
apropriar delas exige que o professor compreenda a matemática em sua totalidade, e não se
justifique, afirmando serem esses conteúdos tão somente da alçada dos anos iniciais, pois
sabemos a importância que eles representam para uma boa consolidação de seu ensino. Daí a
relevância de o professor apreender esses conteúdos em sua essência, o que implica conhecer a
necessidade que impulsionou a sua criação, o movimento lógico-histórico que está por trás de
cada uma delas e as estratégias metodológicas para serem usadas em seu ensino.
Pensando no contexto da escola, cuja principal função, de acordo com a perspectiva
teórica que adotamos, é ser um espaço de formação social e fornecer subsídios que
proporcionem ao estudante se apropriar dos conhecimentos produzidos historicamente pela
humanidade, temos que o professor desempenha uma função essencial, qual seja, aproximar os
alunos desses conhecimentos. Portanto, decorre daí a relevância de o professor, como
responsável pelo ensino, compreender que suas ações devem estar organizadas
intencionalmente para este fim (MOURA et al., 2010).
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O papel do professor dentro da escola é muito importante, especificamente a maneira
como ele organiza as ações que irá desenvolver com seus alunos para atingir o propósito maior:
fazer com que os sujeitos que frequentem uma escola se apropriem de conhecimentos
produzidos historicamente. Assim, não são somente as abordagens metodológicas que o
professor escolhe para atender esse propósito que serão essenciais a medida em que orientam
suas ações dentro de sala de aula, mas como também o modo como ele percebe o mundo ao seu
redor.

A forma como olhamos para o mundo e o concebemos pode definir os fins do
conhecimento que buscamos a cada momento. A complexidade crescente das relações
humanas é certamente pródiga em exemplo de como fomos mudando ao longo da
história da humanidade definindo e redefinindo o papel do conhecimento veiculado
na escola. [...] O ensino, ou melhor, ainda, o projeto pedagógico é possível ser
concebido quando o homem se percebe como agente que cria e impacta a realidade.
(MOURA, 2001, p. 146)

Todavia, como afirmava Vigotski (2009), não é qualquer ensino que leva ao
desenvolvimento, portanto a significância de uma proposta metodológica que tenha a
intencionalidade de atender a este objetivo.
Isso posto, reportamo-nos a uma proposta teórico-metodológica direcionada a um
ensino de matemática que estamos defendendo nesse trabalho, denominada Atividade
Orientadora de Ensino (AOE) (MOURA, 1996, 2001; MOURA et al., 2010). Ela tem por
finalidade a organização do ensino e se baseia nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e,
mais especificamente, na Teoria da Atividade.

A atividade de ensino que respeita os diferentes níveis dos indivíduos e que define um
objetivo de formação como problema coletivo é o que chamamos de atividade
orientadora de ensino. Ela orienta um conjunto de ações em sala de aula a partir de
objetivos, conteúdos e estratégias de ensino negociado e definido por um projeto
pedagógico (Moura, 1996, p.32).

Essa proposta pode ser entendida como aquela que, ao conhecer seus indivíduos e suas
potencialidades, elenca um conjunto de ações que direciona o ensino, com a intencionalidade
que ocorra o desenvolvimento do coletivo. Corroboramos o pensamento de Pozebon (2014), ao
abordar que a AOE se configura tanto como teórica porque tem como pilares a estrutura da
Teoria da Atividade e porque oferece um instrumento lógico-histórico na organização dos
conhecimentos científicos, como também metodológica.
Por estar estruturada na perspectiva da Teoria da Atividade, ela parte de uma
necessidade a ser alcançada, elenca objetivos, propõe ações, determina o uso de certos

65

instrumentos e, por último, avalia se o resultado obtido era o que se esperava alcançar. Na AOE,
a necessidade é ensinar, as ações escolhidas são as que irão determinar o modo ou os
procedimentos de como expor os conhecimentos no espaço educativo. Por fim, elenca os
instrumentos de ensino que irão ajudar a atingir cada objetivo e ação determinados (MOURA,
2001).
A Atividade Orientadora de Ensino (AOE) apresenta-se como uma forma geral de
organizar o ensino, sendo seu principal conteúdo o conhecimento teórico; e seu objeto, a
construção do pensamento teórico no sujeito. Ao organizar ações que tenham a finalidade de
ensinar, o professor acaba requalificando seus conhecimentos, e é esse movimento que
determina a AOE como um espaço de dupla formação do professor e do aluno (MOURA et al.,
2010).
Essa proposta teórica e metodológica pode orientar o professor na organização do seu
ensino, permitindo que ele estruture os conhecimentos científicos de modo que não atinja
somente o individual, mas sim, o coletivo presente em uma sala de aula. Ainda temos que “seu
caráter orientador é proveniente do fato de essa atividade definir os elementos fundamentais da
ação educativa e respeitar a dinâmica das interações que surgem no espaço de aprendizagem e
que nem sempre chegam aos produtos almejados pelo professor” (CEDRO, 2008, p. 59).
Por isto, é fundamental que o professor, ao organizar o ensino visando propor ações que
tenham a intencionalidade de promover a aprendizagem em seus estudantes, tenha claros todos
os fatores que constituem o ato de ensinar. À medida que ele vai se apropriando desse processo,
será capaz de escolher e desenvolver os instrumentos adequados para que, assim, possa
apresentar os conteúdos científicos que foram sendo desenvolvidos com o passar dos tempos.

Ter a profissão de professor é organizar situações cujos resultados são as modificações
do sujeito a quem intencionalmente visamos modificar. É claro que na sociedade as
múltiplas interações são situações de ensino e aprendizagem. Basta interagirmos para
que tenhamos aprendizagens. Na interação, partilhamos significados. Modificamos a
realidade cognitiva dos sujeitos com quem interagimos e ao mesmo tempo estamos
sofrendo alterações em nossos esquemas cognitivos no esforço de produzir sínteses
que possibilitem comunicar nossas intenções. (MOURA, 2001, p. 144)

Percebemos, então, que é nessa inter-relação entre professor e aluno que ocorre a
partilha, a troca de significados e a apropriação de novos conhecimentos entre ambos, por isso
reafirmamos o papel de dupla formação que a AOE possibilita. O professor, ao sentir a
necessidade de ensinar, organiza e reorganiza suas ações com esse propósito. Já no aluno deve
ser despertada a necessidade de aprender e de se apropriar dos conhecimentos produzidos pela
humanidade.
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Figura 3 – Necessidade desencadeada pela AOE

Fonte: Baseado em Moura et al., 2010.

Entretanto, para que essa dupla formação aconteça, o papel do professor é fundamental,
pois sua função “é planejar ações que se convertam em atividades e possibilitem a apropriação
dos conhecimentos e experiências histórico-culturais” (POZEBON, 2014, p. 73). O modo como
ele organiza ações, que podem ser convertidas em atividades, pode desencadear o desejo dos
alunos de se apropriarem dos conhecimentos abordados.
Cedro (2008) enfatiza a importância de que as ações desenvolvidas pelo professor sejam
apropriadas ao nível adequado de desenvolvimento de cada sujeito, para que ele possa fazer uso
de suas ferramentas de mediação, da Atividade Orientadora de Ensino, proporcionando, assim,
o desenvolvimento das suas funções mentais. Ainda, o autor destaca que o uso da AOE
oportuniza aos sujeitos que se utilizam dela, a possibilidade de avaliar sistematicamente e de
forma crítica sua atividade prática e as conclusões internas.
Portanto, percebemos a responsabilidade e a intencionalidade do trabalho do professor,
pois são inúmeros os elementos que compõem o ato de ensinar e que exigem vias metodológicas
que auxiliem a apresentar inúmeros conceitos científicos a seus alunos. Devemos lembrar que
esses conceitos não surgiram inesperadamente, eles possuem uma história e uma necessidade
que impulsionou a sua criação. Defendemos um ensino da matemática que a compreenda como
parte de um todo, inserida num processo histórico e cultural e, neste sentido, são os elementos
da AOE que podem auxiliar a organização do ensino, sendo eles: Síntese Histórica do Conceito,
Situação Desencadeadora de Aprendizagem e a Síntese da Solução Coletiva. Cada um desses
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elementos desempenha um papel fundamental que contribui no processo de formação dos
envolvidos.
O primeiro elemento, que contempla a Síntese Histórica do Conceito, é extremamente
importante, pois exigirá por parte do professor um movimento de estudo e reflexão para
conhecer como se deu o surgimento do conceito escolhido e que necessidade histórica da
humanidade o desencadeou. Pozebon (2014) fala que isto exige que o professor estude sempre,
o que se converte no seu próprio processo de aprendizagem, resultando numa constante
formação, movimento fundamental a todos os profissionais da área educacional. A respeito da
importância do professor compreender o aspecto histórico de certo conteúdo Moura (2001, p.
148-149) complementa,

o professor, dessa maneira, ao lidar com um conteúdo específico lida com a história
dos conceitos que deverá veicular em sala de aula. Ele, assim, identifica-se com o
conteúdo que deverá ensinar, é professor de um conteúdo específico que tem uma
história. Esta é a história do desenvolvimento da humanidade. Ao lidar dessa maneira
com o conteúdo que deverá ensinar, ele adquire uma compreensão do modo como os
conhecimentos são produzidos historicamente

À medida que o professor vai compreendendo melhor os fatores que contribuíram para
determinado conceito surgir bem como os benefícios que este trouxe à humanidade, ele poderá
pensar em estratégias de ensino que remetam ao surgimento do conteúdo trabalhado.
Concordamos com Borowsky (2017, p. 80-81), ao apresentar que

[...] organizar o ensino nessa perspectiva pressupõe que a apropriação da síntese
histórica do conceito, que possibilita ao professor compreender não somente a
dinâmica de construção – mas, também, a contribuição das relações sociais para a
criação e a solução de problemas – do conceito.

Realizado esse estudo inicial, o professor terá à sua disposição os elementos necessários
para pensar em situações de aprendizagem que possibilitem a exploração da síntese histórica
do conceito. Neste momento entra em cena o segundo elemento que compõe a AOE: a Situação
Desencadeadora de Aprendizagem (SDA).
A SDA, organizada pelo professor, deve pautar-se na síntese histórica do conceito a ser
abordado, em que a situação-problema remeta à necessidade que ocasionou o seu surgimento
em algum momento histórico da humanidade. Nesta perspectiva Moura et al. (2010, p. 103)
explicam que

a situação desencadeadora de aprendizagem deve contemplar a gênese do conceito,
ou seja, a sua essência; ela deve explicitar a necessidade que levou a humanidade à
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construção do referido conceito, como foram aparecendo os problemas e as
necessidades humanas em determinada atividade e como os homens foram elaborando
as soluções ou sínteses no seu movimento lógico-histórico.

O professor deverá propor a seus alunos um problema que deve ser solucionado, a fim
de atingir os objetivos que essa ação contempla. Nesse movimento para solucionar o problema
proposto, os indivíduos interagem uns com os outros, de acordo com as suas potencialidades
com o intuito de alcançar um outro nível de compreensão do conceito em questão. Além do
mais, essa aproximação com o conceito também vai fazendo com que o indivíduo se aproprie
de uma qualidade nova, à medida que vai resolvendo problemas, pois permite que além de ele
se apropriar de um conteúdo novo, também adquira formas de apreender outros conteúdos de
um modo geral.
Para o desenvolvimento da SDA o professor pode fazer uso de diferentes recursos
metodológicos, tais como os jogos, as situações emergentes do cotidiano e a história virtual,
como elenca Moura (1996). Na Figura 4, Borowsky (2017), fundamentada neste autor apresenta
a exemplificação de cada um desses recursos.
Figura 4 – Formas de abordar a SDA

Fonte: Borowsky (2017, p. 80)

Independente do recurso metodológico utilizado pelo professor na SDA, esse recurso,
conforme já salientamos anteriormente, deve ser planejado de modo que remeta à necessidade
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que gerou a sua criação na humanidade. Ao organizar o ensino nessa perspectiva, é muito
importante a intencionalidade que o professor tem ao planejar as suas ações.

A intenção do professor ao usá-la [situação-problema] como recurso didático é que o
conceito a ser ensinado se transforme em uma necessidade, cognitiva ou material, para
seus alunos de modo que as ações que esses desenvolverão na busca da solução do
problema estejam de acordo com o motivo que os leva a agir e que desse modo eles
possam, de fato, estar em atividade (MORETTI, 2007, p. 99).

Ao professor compete dar as devidas possibilidades de os sujeitos interagirem entre si
para encontrar uma a solução da situação-problema proposta; dar condições para que eles se
sintam envolvidos; favorecer a troca de informações e a partilha de significados, permitindo,
assim, que ambos se apropriem de conhecimento.
Outro momento muito importante na SDA é a Síntese da Solução Coletiva do problema
proposto, pois é quando os alunos, de forma coletiva, trocam as informações obtidas e, juntos,
sintetizam a solução matematicamente correta para o problema proposto. Neste processo é
importante que o professor oriente os seus alunos a chegarem a uma solução que remeta às
respostas encontradas pela humanidade para a solução do problema, pois somente será possível
chegar a uma solução correta por meio das interações realizadas na busca por conhecimentos,
partilhados dentro do espaço de aprendizagem (POZEBON, 2014).
Após a realização das ações referentes aos elementos citados, é significativo ocorrer um
processo de avaliação das ações e, sobre esse aspecto, Asbahr (2011, p. 81) pontua que a AOE

[...] requer também ações de avaliação do processo de ensino e aprendizagem, o que
inclui avaliar se as ações de ensino do professor foram efetivas e se as ações de estudo
dos estudantes produziram a apropriação dos conceitos ensinados. Exige ainda que o
estudante desenvolva ações de autoavaliação e autocontrole, ou seja, que aprenda a
avaliar o próprio processo de aprendizagem.

Ou seja, o processo de avaliação deve ocorrer tanto para professor como aluno. É quando
ambos precisam refletir para identificar se a proposta realizada foi suficiente para atender aos
objetivos propostos e, se caso não aconteceu como desejado, compete aos envolvidos repensar
as ações realizadas. Esse fato não deve ser visto como algo negativo, como usualmente
acontece, mas sim, como uma forma de aperfeiçoar os métodos utilizados, pois isto faz parte
da vida do professor. Independentemente se ele erra ou acerta, ele pode (e deve) refletir e
modificar as suas ações, visando atender aos propósitos que deseja alcançar.
Assim sendo, compreendemos a Atividade Orientadora de Ensino como uma proposta
teórica e metodológica que contribui para a organização do ensino e que foi pensada visando
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promover o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos neste processo. De modo geral, podemos
afirmar que a AOE,

[...] organiza-se a partir de uma situação desencadeadora de aprendizagem, que possa
produzir a necessidade de aprender dos estudantes, da organização das ações de
estudo, que contempla a eleição das estratégias de ensino que reconstruam o processo
humano de elaboração do conceito, e da avaliação das atividades de ensino e de
estudo. Todas essas etapas são fundamentalmente coletivas (ASBAHR, 2011, p. 81).

No contexto desta pesquisa, em que os sujeitos são futuros professores de matemática,
acreditamos ser importante que eles possam conhecer e se apropriar de um aporte teórico e
metodológico que tenha a intenção de contribuir com suas ações futuras em sala de aula. E a
AOE contempla elementos e momentos importantes para se pensar em um ensino de
matemática capaz de promover a aprendizagem não só do aluno, como também do professor.
Para tanto, pensamos em um espaço formativo que possibilitasse aos envolvidos se
apropriarem não somente de conceitos importantes relativos ao ensino de matemática, mas
também de formas de desenvolvê-los em sala de aula por meio de estratégias metodológicas,
em que a AOE pudesse ser estudada, contemplando toda a sua essência. Este espaço também
foi intencionalmente organizado a partir do nosso objeto que é analisar o movimento formativo
de futuros professores de matemática ao estudarem conteúdos dos anos iniciais; de modo
específico, o conteúdo das quatro operações básicas.
Julgamos a AOE uma proposta relevante para o desenvolvimento do ensino de
matemática, na medida em que, por meio da sua configuração, implica em momentos de
estudos, planejamento e avaliação, essenciais para o trabalho docente. Compactuamos com
Araújo (2013) sobre a relevância de se utilizar a AOE em uma proposta de formação, visto que
ela se revela um componente significativo para alcançar o objetivo proposto neste estudo.

A Atividade Orientadora de Ensino, inserida em uma proposta de formação, constituise em um instrumento teórico-metodológico que contribui no processo formativo
docente e do pesquisador, pois a organização e desenvolvimento da investigação
possibilita ao pesquisador organizar sua atividade de pesquisa e às professoras e
estudantes aprofundarem seus conhecimentos, seja em relação ao ensino, seja em
relação a pratica de pesquisa. (ARAÚJO, 2013, p. 84)

Assim, considerando o contexto de nossa pesquisa, podemos perceber a presença da
dupla dimensão formadora que a AOE proporciona, pois contribui para a formação dos sujeitos
participantes como também da pesquisadora, que participa do processo. A formação dos
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profissionais responsáveis pelo ensino se mostra como um cenário complexo, que exige atenção
daqueles que se detêm ao seu estudo.
Por isto, em nosso último item, dando continuidade às discussões que orientam esta
pesquisa e em virtude de ser um trabalho que pretende discutir a respeito da formação inicial
do professor de matemática, apresentaremos alguns elementos teóricos que nos auxiliam a
compreender melhor esta temática.

2.5 UM OLHAR PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Ao longo dos últimos anos, a temática relacionada à formação de professores tem
ganhado um relevante destaque não só no cenário educacional nacional, mas também
internacionalmente. Ao pensar na formação de professores, mais especificamente na formação
inicial do professor de matemática, é preciso compreender que este esse é um processo
complexo, que cada vez mais intriga e desafia pesquisadores e estudiosos dessa área.
Analisando a responsabilidade deste profissional, no que diz respeito ao ensino de
matemática, concordamos com Züge (2015), quando afirma que cada vez mais ensinar e
aprender matemática é desafiador, não só para os estudantes que buscam compreendê-la
melhor, como também para o professor na condição de quem ensina. No entanto, embora
existam muitos pesquisadores que se debruçaram sobre essa temática, é perceptível que ainda
há muito o que pensar e trabalhar para que ocorram avanços em relação ao ensino.
Para isso, antes de qualquer coisa, precisamos compreender a importância do ensino de
matemática, que perpassa ao longo da história humana, a qual é fruto de um contexto histórico
e social e que foi construída e organizada pela humanidade no passar dos tempos. Assumimos
que a Matemática é um instrumento, que foi desenvolvida pelo ser humano, com o propósito
de atender às necessidades de sobrevivência de grupos sociais. Deste modo, todos os membros
da espécie humana devem se apropriar dela e, para isso, ela deve ser compartilhada, pois, ao se
apropriarem desse conhecimento nesse movimento lógico e histórico, também acabam fazendo
parte do desenvolvimento da humanidade (ZÜGE, 2015).
Temos, então, que a Matemática pode ser considerada como uma herança cultural, na
medida em que é repassada de geração em geração, proporcionando aos indivíduos condições
de promoverem desenvolvimento. Corroboramos com Pozebon (2017) ao tratar a importância
desse conhecimento continuar sendo transmitido ao longo dos tempos, assim como os
responsáveis para que isso seja possível.
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A grande bagagem histórica e cultural elaborada e desenvolvida pela humanidade
somente se mantém viva através da sua transmissão e apropriação pelas gerações
posteriores em um processo de comunicação e interação social. E, nesse processo, a
educação tem um papel preponderante, uma vez que o ensino, como um movimento
de produção e conhecimento, também precisa trazer respostas para as necessidades
humanas. (POZEBON, 2017, p. 90)

Neste cenário, o professor ocupa um lugar de destaque, já que ele é o responsável por
apresentar aos alunos certos conhecimentos matemáticos construídos historicamente ao longo
dos anos e que foram considerados pelas diretrizes que orientam as propostas curriculares como
conhecimentos importantes a serem apreendidos. Embora as propostas não contemplem todo o
conhecimento matemático da humanidade, pois existem conhecimentos que não são discutidos,
é importante que o professor tome ciência disso e não considere o que é posto nos documentos
como algo pronto e acabado.
Como compete a ele a responsabilidade de compartilhar tais conhecimentos, cumpre
refletir quais as condições que lhe são oferecidas ao longo de sua formação, para que ele consiga
organizar de forma intencional um ensino que tenha esse propósito. Por isso, defendemos a
premissa de que pensar em estratégias que priorizam uma melhora nos processos de ensino e
aprendizagem implica, também, pensar numa melhora nos cursos de formação inicial (LOPES,
2009). Conforme apresenta Libâneo (2004, p. 115):

As mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar, em vista da
subordinação das práticas de ensino à atividade de aprendizagem e às ações do
aprender e do pensar. Sendo assim, o que se espera da aprendizagem dos alunos
também deverá ser esperado de um programa de formação dos próprios professores.

É muito relevante que os espaços de formação docente capacitem esse profissional, para
que, assim, ele adquira subsídios para contribuir para a aprendizagem dos seus alunos. Pois, se
são os cursos de graduação o espaço intencionalmente organizado para proporcionar a
aprendizagem da docência, estes devem estar preparados para possibilitar ao futuro professor
os conhecimentos necessários para ele exercer a docência.
Cada vez mais se atribuem responsabilidades ao professor, sejam elas frente a uma sala
de aula, como também fora dela. As demandas atuais da sociedade bem como os inúmeros
avanços tecnológicos exigem que o indivíduo tenha uma formação que vai muito além do que
atualmente a escola pública consegue oferecer. Isso levanta inúmeros questionamentos sobre
quais os conhecimentos necessários para que o professor consiga dar conta de oportunizar um
ensino que leve à aprendizagem dos estudantes.
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Em consonância a esse fato, há de se refletir sobre o papel que desempenham os cursos
de formação inicial, visto serem eles os responsáveis em preparar os futuros professores para
exercer a docência. Com relação a isso, Gatti (2010, p.1.375) indica que

no que concerne à formação de professores, é necessária uma verdadeira revolução
nas estruturas institucionais formativas e nos currículos da formação. As emendas já
são muitas. A fragmentação formativa é clara. É preciso integrar essa formação em
currículos articulados e voltados a esse objetivo precípuo. A formação de professores
não pode ser pensada a partir das ciências e seus diversos campos disciplinares, como
adendo destas áreas, mas a partir da função social própria à escolarização – ensinar às
novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes
com nossa vida civil.

Compactuamos com a autora, ao mencionar que se faz necessário repensar os modos e
as ações organizados nas estruturas formativas dos cursos de licenciatura. Em consonância a
isto, Fiorentini et al. (2002) também realizaram estudos que resultaram em críticas com relação
a como vem ocorrendo a formação desses profissionais, indicando ser preciso repensar estes
espaços.
Identificamos o quão delicado é pensar num programa de formação que contemple os
aspectos apresentados por Gatti (2010), mas isso se faz necessário. Cabe pensar em uma
formação inicial que apresente muito mais que conhecimentos específicos e didáticos 10, ou de
técnicas que possam ser implementadas em sala de aula, é preciso ir além, de modo que se
consiga, de fato, preparar esse profissional para atender a todas as responsabilidades que
compete a ele na sociedade atual (POZEBON, 2017).
Em vista disso, “é preciso, em primeiro lugar, refletir sobre o papel do professor nos
dias de hoje, o sentido de sua tarefa em sala de aula, partindo da compreensão do papel da
escola pública no Brasil, para melhor compreender as questões relacionadas à formação do
profissional docente.” (LEITE, 2007, p.41). Devemos pensar em uma formação inicial, que
oportunize ao futuro professor a apropriação de conhecimentos que subsidiem sua futura
atuação na Educação Básica, uma vez que, conforme abordam Vieira e Brasileiro (2015, p.12),

[...] uma educação de qualidade só será possível com uma formação de professores
que proporcione uma reflexão contínua nos sujeitos envolvidos, associando os saberes
oriundos da formação inicial, não como disciplinas isoladas entre si, mas de forma
conectada com as outras áreas do conhecimento. Acreditamos ainda, que a formação
inicial do docente deve estar relacionada com a educação básica.

10

Compreendemos como conhecimentos específicos aqueles relacionados ao conhecimento matemático e os
conhecimentos didáticos aqueles necessários para ensinar.
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Leite (2007, p.43), em consonância com Vieira e Brasileiro (2015), indica que “É
preciso repensar a formação de professores a partir do contexto de seu trabalho, não podendo
considerar essa formação descolada ou distanciada da reflexão crítica acerca da sua realidade”.
Sendo assim, e de acordo com as ideias desses pesquisadores, vemos que não se pode pensar
em uma formação docente desvinculada da realidade de atuação, que não considere todo um
contexto histórico e cultural, mas sim, cumpre atender a um dos propósitos do curso de
licenciatura: formar professores para atuar na Educação Básica.
Uma significativa mudança se faz imperiosa nos cursos de licenciatura para que se
consiga preparar um profissional que possa atender às necessidades da Escola Básica atual, pois
ser professor é um desafio.

E formar um também o é. A dinâmica do mundo impõe à escola um movimento que
deve ser acompanhado pelo professor, tanto no âmbito das relações pessoais com os
alunos quanto na evolução do conhecimento. Daí a necessidade de se pensar em
formar um profissional de maneira que esteja preparado não para cada um dos
acontecimentos isolados que enfrentará no dia-a-dia, mas para poder acompanhar tal
processo. (LOPES, 2009, p. 55)

O que a autora aborda ainda se faz muito presente atualmente, pois são muitas as
demandas que a sociedade impõe, e o papel da escola para com ela é enorme. Por isso, a
preocupação com a formação dos profissionais que nela atuam, uma formação que não se
restrinja a um conteúdo específico ou didático, mas que abranja também os éticos, os políticos,
entre outros, enfim, que tenha uma característica mais humanizadora.
É muito comum que o futuro professor dedique grande parte de sua formação a
compreender os conceitos matemáticos que, posteriormente, serão ensinados a seus alunos. Este
aspecto é apresentado por Dias e Souza (2017), ao abordarem que experiências vividas em
Cursos de Matemática Licenciatura mostram como os estudantes que permanecem nesse curso
destinam praticamente todo o seu tempo, estudando para as disciplinas específicas que o curso
oferece.
Deixamos claro que nossa intenção não é mencionar que os alunos não devam se
apropriar dos conhecimentos dessas disciplinas, uma vez que se referem à área de conhecimento
de sua formação. Contudo, o estudo dessas disciplinas desarticulado da compreensão de sua
relação com o objeto de sua formação – ensino de matemática na Educação Básica – dificulta
ao futuro professor se apropriar desse objeto. Por isso, defendemos nesse trabalho que “é no
movimento de formação inicial que os futuros professores precisam conhecer suas
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responsabilidades, compreender a complexidade e o compromisso do seu trabalho”
(POZEBON, 2017, p. 102)
Na perspectiva teórica aqui adotada, a escola é o lugar social privilegiado, onde se pode
aprender os conhecimentos produzidos ao longo da história. Ter essa visão é assumir que
compete ao professor organizar, com esse propósito, o seu ensino (MOURA et al., 2010).
Apesar de termos a percepção de que o indivíduo pode aprender fora deste espaço, de acordo
com seus interesses e necessidades, como já abordado anteriormente, é na escola que ele irá, de
fato, se apropriar de todo o conhecimento teórico, fruto de uma herança cultural da humanidade.
Para tanto, cabe ao professor pensar em um ensino que oportunize às novas gerações se
apropriarem desses conhecimentos científicos, fazendo, assim, um trabalho que consiga
relacionar teoria e prática, pois Moura et al. (2010, p. 89) enfatizam que é esse movimento que
estabelece a atividade do professor, no caso a atividade de ensino, pois ela “se constituirá como
práxis pedagógica se permitir a transformação da realidade escolar por meio da transformação
dos sujeitos, professores e estudantes.”
No entanto, para que isso possa se concretizar, cabe ao professor pensar em ações que
irão possibilitar esse tipo de ensino, pois

[...] enquanto à escola é atribuído o objetivo de organizar o conjunto de conteúdos
escolares que atendam necessidades e metas estabelecidas pelo conjunto da sociedade
educativa, e a universidade não foge a essa finalidade, ao professor cabe a
responsabilidade de organizar o ensino de tais conteúdos, ou seja, estruturar atividades
em que as ações previstas permitam aos sujeitos estabelecerem relações entre si.
(DIAS; SOUZA, 2017, p.197)

Por isto, defendemos uma formação docente, cuja prioridade seja capacitar e preparar
este profissional, de acordo com todas as particularidades que ela exige. Pois, se à escola
compete o papel de pensar em um ensino que não somente favoreça a apropriação desses
conhecimentos teóricos como também consiga atender às demandas de uma sociedade que cada
vez mais vai em busca de conhecimento, academia tem a obrigação de oferecer um ensino que
capacite o professor para exercer seu trabalho, que oportunize condições de melhorias aos
processos de ensino e aprendizagem.

Assim, acreditamos em propostas de formação inicial de professores que ofereçam o
desenvolvimento de atividade que proporcionem a apropriação de conhecimentos
ligados à prática docente, sem que o aluno tenha de, necessariamente, esperar formase para poder atuar como professor. O aluno deve ter a oportunidade de adquirir um
referencial teórico no interior da universidade, podendo assumir-se como profissional
e interagir com colegas e professores. (LOPES, 2009, p.80)
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Por isso, tal como Lopes (2009), acreditamos ser importante o professor ter, durante a
sua formação inicial, contato com bases teóricas que sirvam como suporte para que ele possa
pensar em um ensino que contribua para que a escola seja consolidada como o espaço ideal
para que ocorra o desenvolvimento seja este intelectual, moral ou ético dos indivíduos que lá
frequentam. E a Teoria Histórico-Cultural (THC) nos oferece elementos capazes de nos guiar
para discutir sobre este tema.
Como discutido ao longo deste trabalho, cujo foco de seus estudos é o desenvolvimento
humano, o indivíduo, ao nascer, é considerado um ser social, e como tal é na relação com os
sujeitos ao seu redor que ele irá se apropriar de qualidades e características que o tornaram
humano, ou seja, é no convívio em sociedade que ele irá aprender esses elementos.
Refletindo sobre esta ideia central da teoria e olhando para o professor, na condição de
um ser social e candidato a se apropriar de conhecimentos inerentes desta profissão, temos que
é, no espaço da formação inicial, que ele encontrará os subsídios necessários para poder iniciar
esse processo de constitui-se professor. Por isto, defendemos uma proposta de formação inicial,
organizada de modo a oferecer ao professor um ensino que possibilite o compartilhamento e a
troca de aprendizagens e experiências entre os envolvidos nesse processo, pois acreditamos em
ideias de formação que partem do pressuposto de que a aprendizagem ocorre inicialmente num
coletivo, para depois atingir o individual (VIGOTSKI, 2009).
Assim, encontramos, na perspectiva da THC, subsídios que possibilitam um estudo a
respeito da formação de professores e, para tanto, compartilhamos da visão de Mello e Lugle
(2014, p. 262), ao mencionarem que a

[...] teoria histórico-cultural oferece as bases para uma teoria pedagógica, ao explicitar
conceitos essenciais à compreensão do desenvolvimento do sujeito e subsidiar o
trabalho docente para interferir nesse processo promovendo o máximo
desenvolvimento humano na escola. Nessa direção, a educação almejada é uma
educação desenvolvente por meio da qual o sujeito internaliza as qualidades humanas
criadas ao longo da história: aprende a pensar, produz sua identidade e constrói sua
personalidade e, por meio da educação escolar, mais especificamente, amplia os
conhecimentos cotidianos para um nível mais elaborado: o científico.

A formação docente deve ser pensada para além de um currículo de cunho específico,
ela precisa fornecer ao docente subsídios que o ajudem a compreender o sujeito como um ser
social, sem deixar de considerar sua cultura e sua história. Assim, ele terá mais condições de
fornecer uma educação de qualidade, que consiga, de fato, levar o seu aluno a se apropriar dos
conhecimentos que foram se desenvolvendo ao longo da história humana.
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Cumpre, então, refletir se a formação que o docente está recebendo é suficiente para
prepará-lo para organizar um ensino com os elementos necessários que atendam à ideia aqui
defendida. Desse modo, compactuamos com Bispo (2017, p. 65)

Assim, é condição necessária que o professor tenha domínio de uma base teórica para
que atue na educação escolar. Para tanto, defendemos que os cursos de formação de
professores devem coadunar o domínio conceitual e teórico sistematizado dos
conteúdos com metodologias que possam colaborar para a apropriação desses
conhecimentos. Todavia, as condições para uma atuação que contribua efetivamente
para a socialização do saber sistematizado tem sido um desafio diante da formação
oferecida aos docentes, o que suscita muitas discussões no âmbito nacional e
internacional.

É significativo que o professor receba, preferencialmente durante sua formação inicial,
uma base teórica e conceitual que subsidie suas ações, para que, assim, consiga organizar um
ensino, que promova o desenvolvimento. Todavia, não basta uma boa formação inicial, o
processo de se constituir professor é contínuo, exige que o indivíduo vá se construindo e se
reconstruindo ao longo de toda a docência (LOPES, 2009).
Portanto, um caminho para a formação do professor é ter sua base teórica e conceitual
ancorada nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, uma vez que a formação docente deve
possibilitar a humanização do indivíduo, pois à medida que ele vai se apropriando dos
conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade, acaba, também, estabelecendo
relações novas com o processo formativo, podendo atribuir novos significados aos objetos de
seu conhecimento, favorecendo a uma mudança social da realidade docente (BISPO, 2017).
Ainda, Dias e Souza (2017, p. 187) pontuam que a formação docente deve

[...] disponibilizar aos sujeitos conteúdo culturais referenciados no ato de ensinar e
condições específicas à sua internalização, visto que na perspectiva teórica por nós
adotada, os processos de apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados
se dão mediados por instrumentos do meio externo.

No âmbito dessa perspectiva teórica, se o indivíduo se apropria dos conhecimentos
produzidos historicamente pela humanidade, então o professor desempenha um papel essencial
na sociedade, pois ele será o responsável por repassar esses conhecimentos às demais gerações.
Logo, fica claro quão importante é para este profissional se apropriar destes conhecimentos,
compreendê-los em sua totalidade, visto que caberá a ele a transmiti-los a seus alunos.
Diante disso, neste item tentamos realizar um movimento de reflexão referente ao papel
da formação inicial para a atuação docente. Entendemos como relevante as discussões sobre
esta temática, pois é neste espaço que o professor se apropria dos conhecimentos necessários
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para o desenvolvimento da ação educativa, em especial, os conhecimentos relacionados ao
conteúdo específico de sua disciplina.
O capítulo a seguir tem a intenção de apresentar, por meio do movimento lógicohistórico, um conteúdo específico presente no ensino de matemática, que são as quatro
operações, com o propósito de compreender tais conceitos em sua essência. O seu estudo e sua
constituição foram relevantes para a formação do espaço formativo que estamos realizando
nesta pesquisa, o qual será apresentado no capítulo 4.
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3

UM ESTUDO LÓGICO E HISTÓRICO: APRENDENDO SOBRE AS QUATRO
OPERAÇÕES
O presente capítulo tem o intuito de apresentar como se deu o movimento lógico-

histórico das quatro operações matemáticas fundamentais (adição, subtração, multiplicação e
divisão). Nossa intenção é que, por meio do que apresentaremos a seguir, consigamos expressar
como o homem resolvia problemas relacionados a essa natureza, os procedimentos utilizados,
assim como os instrumentos que o auxiliaram na resolução destes cálculos.
No entanto, antes de discorrer a respeito desse movimento, cumpre explicitar o nosso
entendimento a respeito do termo “movimento lógico-histórico”, e para tanto nos respaldamos
em Kopnin (1978, p. 183-184).

Por histórico subentende-se o processo de mudança do objeto, as etapas de seu
surgimento e desenvolvimento. O histórico atua como objeto do pensamento, o
reflexo do histórico, como conteúdo. O pensamento visa à reprodução do processo
histórico real em toda a sua objetividade, complexidade e contrariedade. O lógico é o
meio através do qual o pensamento realiza essa tarefa, mas é o reflexo do histórico
em forma teórica, vale dizer, é a reprodução da essência do objeto e da história do seu
desenvolvimento no sistema de abstrações. O histórico é primário em relação ao
lógico, a lógica reflete os principais períodos da história.

É por meio do movimento lógico que organizamos como o nosso pensamento abstrai
certo conceito, enquanto o histórico é o processo que apresenta como esse conceito se deu em
suas diferentes formas, em toda sua objetividade. No caso em questão, é olhar para como o ser
humano, com o propósito de suprir as necessidades existentes daquela época, foi pensando em
formas e instrumentos que o auxiliassem a solucionar problemas que envolviam as quatro
operações.
Tendo a perspectiva lógico-histórica como ferramenta para o trabalho em sala de aula,
Souza e Moura (2016, p. 4) afirmam que ela

[...] tem como principal função auxiliar o pensamento tanto daquele que ensina quanto
daquele que aprende a movimentar-se no sentido de encontrar as verdades que são
relativas porque são definidas e redefinidas, continuamente, a partir de definibilidades
próprias do conceito. A história, com suas várias vertentes historiográficas, assume o
papel de elo entre a causalidade dos fatos e a possibilidade de criação de novas
definibilidades do conceito, que permitam compreender a realidade estudada.

O ensino de matemática apresentado de forma pronta e acabada faz com que o estudante
a aprenda de uma forma totalmente dissociada de sua história, construída e transformada ao
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longo dos anos. Uma proposta que contempla o movimento lógico-histórico do conceito
permite que o aluno se aproprie de toda uma herança cultural, adquirindo, assim, conhecimento.

3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DE SURGIMENTO DAS
QUATRO OPERAÇÕES
Segundo Caraça (1951), temos que nos primeiros anos de escolarização aprendemos que
quatro são as operações fundamentais da matemática: adição, subtração, multiplicação, divisão,
entretanto este mesmo autor amplia esse campo considerando mais três operações importantes
como fundamentais sendo elas: potenciação, radiciação e logaritmação. Assim, neste estudo,
discutiremos apenas as quatro primeiras mencionadas, que são estudadas nos primeiros anos do
Ensino Fundamental. Dynnikov (2003, p. 9) apresenta uma curiosidade com relação a outras
coleções que também possuem quatro elementos:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Quatro pontos cardeais: Norte, Sul, Leste, Oeste.
Quatro estações do ano: primavera, verão, outono, inverno.
Quatro naipes do baralho: espada, copos, ouro e paus.
Quatro fases da lua: nova, crescente, cheia e minguante.
Quatro grandes profetas do Velho testamento: Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel.
Quatro períodos da História humana: antigo, médio, moderno e contemporâneo.
Quatro quadrantes do círculo.
Quatro versos de uma trova. (DYNNIKOV, 2003, p. 9)

Assim, de acordo com essa mesma autora, para os pitagóricos, o número quatro era visto
tanto como um número gerador, dos homens e dos deuses, como um número místico e
exemplar.
Convém também compreender em que momento a humanidade sentiu a necessidade de
realizar essas operações, pois as explicações que encontramos atualmente, de modo especial
em livros didáticos, conforme apresentaremos no Quadro 3, não são as mesmas que os povos
primitivos utilizavam há milhares de anos. Estas podem ser consideradas uma síntese de um
processo muito longo que exigiu certo esforço de todos aqueles que contribuíram para que se
chegasse a definição que é utilizada nos tempos atuais.
Quadro 3 – Definição matemática das quatro operações
(continua)
OPERAÇÃO
Adição
Subtração

DEFINIÇÃO MATEMÁTICA
Para todo 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ, existe um único 𝑐 ∈ ℕ de modo que 𝑎 + 𝑏 = 𝑐, onde 𝑎 e 𝑏 são
denominados parcelas e 𝑐 é denominado soma ou total.
Sejam dois números 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ. Se existir um 𝑐 ∈ ℕ de modo que 𝑏 + 𝑐 = 𝑎, então
temos que onde 𝑎 − 𝑏 = 𝑐, onde 𝑎 é denominado minuendo, 𝑏 é o subtraendo e 𝑐 é a
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(conclusão)
OPERAÇÃO
Multiplicação

Divisão

DEFINIÇÃO MATEMÁTICA
diferença ou resto.
Sejam 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ. A multiplicação entre 𝑎 e 𝑏 é igual a adição de 𝑎 parcelas de 𝑏
𝑎 × 𝑏 = 𝑏 + 𝑏 + 𝑏 + ⋯+ 𝑏
𝑎 e 𝑏 são chamados de fatores e o resultado obtido é denominado produto.
Dados dois números 𝐴, 𝐵 ∈ ℕ com (𝐵 ≠ 0) define-se como divisão de 𝐴 por 𝐵 se
existe um único número 𝐶 ∈ ℕ tal que: 𝐴 = 𝐵 × 𝐶, ou seja, o resto (R) é nulo. Caso
contrário, existe um 𝑅 ∈ ℕ de modo que:
𝐴 =𝐵×𝐶+𝑅

Fonte: Bosquilha e Amaral (2003)

Dias e Moretti (2011, p. 41) falam que “No surgimento da ideia de número como
controle de variação quantitativa de grandezas, como controle de movimento de quantidades,
está presente a necessidade de OPERAR com quantidade, com número”. Ou seja, a partir da
criação do número povos e civilizações começaram a realizar contas, fazendo com que esse
processo permitisse modificar sua realidade. As autoras ainda nos apresentam que, numa
simples contagem de objetivos, podemos relacionar a operação de adição um a um. Mas de fato
o que significa operar? Na visão de Centúrión (1995, p. 89, grifos da autora), “operar, é enfim,
agir sobre os objetos e, de alguma maneira, realizar transformações”.
Nesta mesma perspectiva, é possível identificar que o pastor quando controlava seu
rebanho de ovelhas, colocando uma pedra a cada animal que saía para pastagem, método este
também conhecido como correspondência um a um11, estava realizando a operação de adição.
E através deste processo, outros métodos foram surgindo, um exemplo disto, é que utilizando
o mesmo exemplo do pastor, a cada ovelha que retornava ele retirava uma pedra, assim caso
sobrasse alguma pedra significava que estava faltando ovelhas. Fica evidente mesmo que de
forma implícita a ideia de subtração, assim como outros exemplos das civilizações antigas vão
nos permitir identificar noções de multiplicação e divisão.
O fato é que esta área específica da matemática, ou seja, a aritmética, um dos mais úteis
ramos do conhecimento e o mais difundido entre os povos, é utilizada ao longo dos tempos de
acordo com as necessidades de cada época. Para os gregos clássicos, por exemplo, fazer
cálculos era destinado à logística e eles a desprezavam pelo fato de que os cálculos eram
destinados para atender às necessidades dos negócios e comércio local, ao invés de demandar
um estudo mais aprofundado. No período de Tales até Pitágoras, não foi dispensada muita
11

Ao fazer menção ao uso do termo correspondência um a um o fazemos a partir da ideia intuitiva utilizada para
a contagem de corresponder para cada elemento a ser contado um elemento contador. Entendemos que esta relação,
em se tratando do estudo de funções, merece uma atenção especial e um aprofundamento teórico, que permita ir
além da relação empírica entre dois conjuntos.
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atenção aos cálculos, assim não houve muitos progressos nesse período, nem vestígios de como
era sua utilização para a prática diária. Já na época medieval, seu uso no cotidiano favoreceu
para sua aceitação generalizada, permitindo que, através de seu domínio, o homem tivesse uma
visão mais quantitativa do mundo à sua volta (DYNNIKOV, 2003).
Diante disto, a partir das diferentes situações existentes no cotidiano de cada civilização,
e especialmente o crescimento do comércio, o homem passou a pensar em maneiras mais
sintetizadas que lhe permitissem resolver problemas mais complexos.
Outro processo importante que ocorreu e que viria a facilitar a realização dos cálculos,
envolvendo as quatro operações, foi o símbolo que representaria cada uma delas. Moretti e
Souza (2015) contam que não houve um consenso entre os historiadores que investigaram o
surgimento dos símbolos das operações matemáticas fundamentais. Os símbolos utilizados na
adição (+) e na subtração (−) apareceram pela “primeira vez em 1489, em um livro de autoria
de Johann Widman para indicar o excesso e a falta e não como sinais operacionais como
atualmente” (SOUZA; MORETTI, 2015, p.80). Na figura 5 temos algumas simbologias para a
representação do sinal de adição e subtração.
Figura 5 – Diferentes notações para o sinal de adição e subtração

Fonte: Dynnikov (2003, p.15 apud TROPFKE, 1980, p. 206)
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Eves (1995) fala que o sinal que utilizamos nos dias de hoje para multiplicação – “x” e
“.” –foram criados pelo matemático inglês William Ougthtred, no século XVI, mas somente
quando Leibniz decidiu adotá-lo no século XVII, foi que o sinal “.”, utilizado na multiplicação
passou a ser usado. Já o sinal utilizado na divisão, “O símbolo anglo-americano (÷) da divisão
também e do século XVII, tendo aparecido impresso pela primeira vez em 1659 numa álgebra
do suíço Johann Heinrich Rahn (1622-1676)” (EVES, 1995, p.349).
Compreender o processo de desenvolvimento e síntese das quatro operações
fundamentais utilizadas na matemática implica reconhecer que este foi um movimento longo,
que foi sendo desenvolvido a partir das situações e dos problemas que iam surgindo no
cotidiano das civilizações, assim, ao estudá-las, é importante entendê-las em sua essência.
Ramos (2009. p.67) evidencia que entender e “construir os conceitos das operações
matemáticas é perceber as diferentes ações e brincar com elas, vivenciá-las. A compreensão
desses conceitos ocorre pela experiência das diferentes ações, levando-se em consideração os
níveis progressivos de desenvolvimento”
A partir do exposto, a seguir será apresentada cada uma das quatro operações
matemáticas fundamentais, com a pretensão de realizar um movimento lógico-histórico de cada
uma delas, para que se consiga fazer um apanhado de como surgiram esses conceitos, tão
indispensáveis nos dias de hoje, e para que assim possamos pensar em como utilizar a
abordagem lógico-histórica como estratégia no ensino da matemática.

3.1.1 Adição
Na história da humanidade, encontramos indícios de que o homem foi desenvolvendo
técnicas e instrumentos que facilitassem a sua vida em sociedade, para torná-la mais prática.
Com relação as operações matemáticas fundamentais utilizadas hoje em dia, não foi diferente.
O algoritmo de adição nem sempre foi conhecido do modo que é exposto atualmente. Ao longo
da história, ele foi sofrendo transformações e cada civilização, dependendo de sua região e do
contexto em que estava inserida, realizava a operação de adição de uma determinada forma.
Para compreender estes mecanismos, é necessário pensar em que momento o homem
sentiu a necessidade de realizar a operação de adição. Nas primeiras organizações sociais, os
membros dos grupos contribuíam para a manutenção do grupo através da divisão de tarefas,
assim todos participam de atividades como caça, pesca, coleta de alimentos entre outras. Em
virtude da realização dessas tarefas, em algum momento do dia o grupo sentia a necessidade de
controlar certas quantidades, como por exemplo, reunir os instrumentos de caça, juntar os
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alimentos colhidos. Estes gestos nos dão indícios de ações que estão por trás do conceito de
adição, claro que, assim como o próprio desenvolvimento do homem, este conceito foi sendo
aprimorado gradativamente, e uma justificativa bem plausível foi a necessidade de acompanhar
o próprio desenvolvimento da humanidade.
Com o passar dos anos, os grupos humanos foram crescendo, e, assim, não só as tarefas
foram aumentando, mas também houve a necessidade de ferramentas mais adequadas para o
controle de grandes quantidades. Com a criação das cidades, o surgimento do comércio, a
expansão marítima, assim como o acúmulo de grandes riquezas, só juntar ou reunir elementos
não daria conta de controlar um número elevado de quantidades, era necessário aprimorar essa
ideia.
Historicamente, é possível encontrarmos vestígios de como algumas civilizações
realizavam a operação de adição. Em alguns casos, algumas formas são bem semelhantes da
que estamos acostumados a aprender na escola hoje em dia, mas há outras bem diferentes, que
exigem certo cuidado e atenção, para conseguir compreendê-las. Mas antes de apresentar alguns
métodos e instrumentos utilizados por algumas civilizações a respeito da operação de adição, é
necessário falar da primeira máquina de contar utilizada pelo homem, os dedos das mãos.
Ifrah (2013, p.79) apresenta que a “mão do homem é o mais antigo e difundido dos
acessórios de contagem e de cálculo através dos tempos” e que historiadores, por exemplo,
encontraram vestígios que esse método tinha sido utilizado em todas as regiões do mundo. Se
os dedos das mãos nos permitem realizar contagens, também admitem a realização de cálculos,
envolvendo a adição, mesmo que de uma forma mais limitada, mas o fato é que esse método
ainda é muito utilizado atualmente, seja por crianças que estão em processo de alfabetização,
ou até mesmo por adultos, no auxílio de contas do cotidiano.
Outro método que foi muito utilizado por diferentes povos, conforme nos narra Ifrah
(2013), era o “monte de pedras” (ou dos pauzinhos, agrupamentos, conchas, ...). Esse foi um
dos métodos mais utilizados pelas civilizações. Esse método, também conhecido por
correspondência biunívoca (ou um a um), era utilizado pelos pastores quando cuidavam de seu
rebanho, como aquele pastor do exemplo utilizado anteriormente. Essa técnica foi muito
“importante para a história da aritmética na medida em que foram as pedras que permitiram
verdadeiramente ao homem iniciar-se na arte do cálculo” (IFRAH, 2013, p. 117).
Outro instrumento muito interessante que, inclusive nos dias de hoje ainda é muito
utilizado em escolas, é o ábaco. Acredita-se que este tenha sido a primeira calculadora utilizada,
que servia para realizar não somente a operação de adição, como também para as demais.
Alguns deles, inclusive, podiam ser considerados como primitivas calculadoras de bolso.
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Figura 6 – Ábaco de bolso romano

Fonte: Ifrah (2013, p. 121)

Este instrumento consiste em uma placa metálica, a qual contém certas ranhuras
paralelas, em que as duas primeiras são destinadas às frações, e as demais correspondem a uma
ordem decimal. Por elas deslizam botões do mesmo tamanho que se movimentam e, assim como
os gregos, outros povos também desenvolveram instrumentos semelhantes ao ábaco.
Os egípcios, ainda no tempo dos Faraós, com o auxílio de seus algarismos hieroglíficos
realizavam a operação de adição sem muita dificuldade. Para adicionar bastava superpor ou
justapor os algarismos utilizados para somar e, posteriormente, reunir mentalmente os que
possuíam o mesmo símbolo, substituindo a cada dez de um dos símbolos, pelo algarismo
superior daquela classe decimal. Observe como eles realizavam, por exemplo, a adição de 1.729
com 696:
Figura 7 – Operação de soma realizada pelos egípcios

Fonte: Ifrah (2013, p.167).
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Com relação aos babilônios, suas contas de adição eram feitas apenas colocando os
algarismos um após o outro, realizando a justaposição, ou seja, não existia um símbolo que
representasse essa operação.
Figura 8 – Exemplo de uma operação de adição realizada através de justaposição: 30 + 2

Fonte: Dynnikov (2003, p.14 apud CHARBERT, 1994, P.11)

Já os árabes utilizavam as mesmas ideias com relação aos conceitos e às definições de
gregos e romanos. Realizavam a operação de adição, utilizando dois métodos, o primeiro era
igual ao utilizado hoje em dia, ou seja, iniciar pela adição das unidades, depois as dezenas, e
assim por diante, realizando o cálculo da direita para a esquerda. E no segundo método, ele era
realizado da esquerda para direita, assim, quando ocorriam unidades de ordem superior, seus
valores eram corrigidos.
Observando o que vem sendo exposto, identificamos o modo como algumas civilizações
realizavam a operação de adição, mesmo sem se darem conta de todo o conhecimento científico
que estavam produzindo ao realizar essa operação. A adição não acontece quando simplesmente
realizamos uma contagem de objetos. É preciso ir um pouco mais além. A operação de adição,
de fato, acontece, quando possuímos certa quantidade e acrescentamos uma outra, a qual deve
ser somada com a inicial, sem a necessidade de realizar a contagem desde o início (RAMOS,
2009).
A resolução de situações referentes à operação de adição envolve ações mentais que são
muito importantes e que devem ser exploradas com a criança, para que ela consiga, realmente,
se apropriar do conceito. Mas para que isso ocorra é necessário que elas vivenciem situações
nas quais sintam a necessidade de acrescentar quantidades em outras, caso contrário ficarão
com aquela ideia internalizada, que já vem de nosso cotidiano, ou seja, que a adição é somente
realizar contagens (DIAS; MORETTI, 2011).
No entanto, antes de apresentar essas ações mentais, conforme apresentam Dias e
Moretti (2011) no próprio conceito de sucessor, encontramos o princípio para entender a ideia
do conceito de adição. Façamos a soma de 8 + 5. Sabemos que o número 8 pertence à sequência
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numérica (1, 2, 3, ...) e, posteriormente, tomamos seu sucessor 5 vezes e assim chegamos na
resposta que é 13.
Figura 9 – Adição partindo da ideia de sucessor

Fonte: (DIAS; MORETTI, 2011)

Na perspectiva das autoras, esse é o princípio de adição utilizado em nosso atual sistema
de numeração decimal. Devido ao desenvolvimento da própria humanidade, foram sendo
desenvolvidas técnicas operatórias que tornaram a realização desses cálculos mais fácil,
técnicas essas chamadas de algoritmos, sem claro, perder a essência do conceito de adição.
Retornando, os problemas que envolvem a operação de adição, conforme já
mencionado, envolvem duas ações mentais bem diferentes, são elas: ação mental de acrescentar
e a ação mental de reunir. No primeiro caso, o processo acontece em três momentos: o fato
inicial, a ação que permitiu a mudança do fato inicial e, por fim, um fato final, esse tipo de ação
mental é mais claro de ser identificado. Já no segundo caso, não existe uma temporalidade, por
exemplo, os objetos já estavam ali, e só foi preciso reuni-los (RAMOS, 2003).
Para essas ideias ficarem mais claras, vamos analisar duas situações, em que cada uma
envolve uma ação mental específica.

Situação 1: Em uma mesa tem uma cesta com 12 rosas. Para deixar a cesta mais florida, foram
colocadas mais 8 rosas na cesta. Quantas rosas estão sobre a mesa?

Nesta situação, fica evidente que a ação mental é a de acrescentar, pois existia uma certa
quantidade, e outra foi acrescentada, gerando um resultado final a partir dessa mudança, assim
12 + 8 = 20.

Situação 2: Em uma mesa tem duas cestas de rosas. Na primeira cesta tem 12 rosas e na segunda
cesta 8 rosas. Quantas rosas estão sobre a mesa?
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Neste caso, a ação mental é a de reunir, pois temos dois objetos com contagens distintas
que se resumiram a um grupo apenas, dessa forma 12 + 8 = 20. Nesse processo, não foi utilizado
o recurso da correspondência um a um, mas, sim, uma síntese desse processo (MORETTI;
SOUZA, 2015).
Percebemos que, nas duas situações, foi utilizado basicamente o mesmo exemplo, no
entanto, o contexto foi diferente, cada um envolvia uma ação mental específica. “É possível
perceber e compreender que as ações de acrescentar e reunir, mesmo sendo ambas ideias
aditivas, constituem ações diferentes e exigem da criança diferentes competências e habilidades
(RAMOS, 2009, p. 69)”.
Sendo assim, é extremamente importante que, ao ensinar o conceito de adição, sejam
oportunizadas situações que permitam trabalhar as ações mentais, associadas a esse conceito.
Corroboramos o entendimento de Pereira (1987), quando salienta que não só as ações físicas,
mas também as mentais são indispensáveis para que haja a construção do conhecimento.
Também, é interessante que as atividades propostas estejam relacionadas a uma necessidade,
algo que mostre aos alunos a importância do uso do conceito de adição, para que eles consigam
captar a significância de sua utilização.

3.1.2

Subtração
Do mesmo modo que a adição, a subtração surgiu para o controle de quantidades, só

que, nesse caso, era destinada a verificar as quantidades que restavam após uma certa retirada
de objetos. Eves (1995) narra que, mesmo as tribos mais primitivas possuíam um senso
numérico e sabiam distinguir mais de menos. Era necessário, por exemplo, saber se todo o
rebanho de ovelhas havia retornado da pastagem, se não estaria faltando o alimento colhido
para saciar a fome do grupo, entre outras situações que surgiam no cotidiano das civilizações.
É interessante conhecer alguns modos utilizados por algumas culturas, nos quais há
evidências de que foi usado o conceito de subtração, mesmo não tendo elas a ideia da operação
praticada em na tal ação. Ifrah (2013) aborda dois exemplos bem interessantes. Em certas
aldeias africanas, quando uma moça chegava na idade adequada para casar (ou algum rapaz já
tinha idade para lidar com armas), era-lhe entregue um pequeno anel metálico, o qual era
colocado em uma correia junto com outros objetos semelhantes. Quando era chegado o dia do
casamento, a moça devolvia o seu anel. Então pela quantidade de anéis restantes, era possível
saber quantas moças em idade para casar havia na aldeia.
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Outro exemplo foi utilizado na Abissínia (atual Etiópia). Quando os soldados saíam para
guerra, era depositada uma pedra correspondente a cada um deles em um monte. Quando
retornavam, cada um retirava uma pedra. Assim as que restavam simbolizavam o número de
homens que haviam sido perdidos em combate. É possível identificar, nos dois exemplos
apresentados, indícios de elementos que caracterizam a operação de subtração, cuja função
principal que era o controle de quantidades.
O processo usado nestes exemplos era: possuindo certa quantidade, se se tomava uma
parte dela, assim, facilmente se poderia saber a quantidade que havia restado. No entanto, esse
processo não bastaria por muito tempo, pois “ao longo do tempo o homem percebeu que o
procedimento era limitado e não podia satisfazer as necessidades cotidianas cada vez maiores.
Para contar até mil, por exemplo, era necessário reunir mil pedras!” (IFRAH, 1997a, p. 192).
Assim sendo, foi preciso repensar como eles poderiam efetuar esses cálculos de forma
mais simples e prática. O crescimento das civilizações, o surgimento das cidades, a venda e a
troca nos comércios tanto locais como de fora, mostraram que a utilização do método das pedras
não daria conta de fazer o controle dessas quantidades. Tal como na adição, os métodos e os
instrumentos para realizar a operação de subtração foram sofrendo transformações, devido ao
próprio desenvolvimento da humanidade, e foi necessário um longo tempo para se chegar à
síntese desse conceito utilizada nos dias de hoje.
Segundo Dynnikov (2003) no “Papiro de Rhind” é apresentando que a subtração é

[...] operação inversa da adição, comprovada pelos símbolos representando essas
operações: eles eram idênticos, porém voltadas para direções opostas. Para indicar a
operação de somar, empregavam-se duas pernas que, quando voltadas para a direção
da escrita, significavam a subtração. Além desse, outros símbolos são empregados
para indicar a adição e subtração. (DYNNIKOV, 2003, p. 20)

Figura 10 – Representação de uma operação de adição e subtração, sendo indicada apenas com
a inversão do sinal

Fonte: Dynnikov (2003, p. 20 apud EISENLOCH, 1877, p. 22)

Para os babilônios, como não existia um símbolo representando a operação de adição,
era necessário um para representar a de subtração, para que assim houvesse uma distinção entre
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ambos. Desse modo, o símbolo aparecia no meio de dois algarismos, conforme a figura a seguir,
o primeiro símbolo representava 40, seguido do símbolo correspondente ao menos e por fim, o
último que era o algarismo 3 (DYNNIKOV, 2003).
Figura 11 – Representação da operação de subtração realizada pelos babilônios

Fonte: Dynnikov (2003)

Dynnikov (2003) também fala como era realizada a subtração na Aritmética de
Treviso12, ou seja, dados dois números, é possível encontrar a diferença entre eles, retirando a
quantidade do número menor, do maior. Observe a explicação da subtração 348 de 452

[...] nós procederemos como segue: nós não podemos tirar 8 de 2, mas 2 é o
complemento de 8 em relação a 10, e então, nós acrescentamos 2 e 2 e fazem 4, que é
escrito embaixo do 8, como resto. Ao 4, anterior a 8, nós acrescentamos 1 e temos 5,
então 5 de 5 são nada, que deixa 0, abaixo do traço. Então 3 de 4 que é menor resta 1,
que é escrito antes do 0. O resto ficou 104. (DYNNIKOV, 2003, p. 25)

Figura 12 – Subtração 384 de 458

Fonte: Dynnikov (2003, p. 23 apud TREVISO s/d, p.58)

Conforme podemos observar, mesmo não existindo um símbolo específico para a
subtração, há um traço na horizontal, separando o minuendo e subtraendo (quantidades a serem
operadas) da diferença (resultado desta operação).
No ano 830 (século IX), Mohamed Ben Musa Alkarismí, geômetra árabe e um dos
sábios mais prestigiados daquela época, realizava a operação de subtração de uma forma bem
curiosa. Malba Tahan (1995, p. 37-38) conta que ele fazia a seguinte subtração 12.025 – 3604,
utilizando os algarismos usados nos dias de hoje.

É um livro-texto anônimo em aritmética comercial. Assim, a Aritmética de Treviso ou Arte dell’Abbaco foi
escrito em vernáculo veneziano e sua publicação ocorreu em 1478 na cidade de Treviso, Itália. Fonte:
https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasures-the-treviso-arithmetic.
12
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Do número 12025 vamos tirar 3604. A operação era iniciada pela esquerda (operação
I). Dizemos: de 12 tirando 3 restam 9; cancelamos os algarismos considerados e
escrevemos o resto obtido em cima do minuendo. (Veja figura na página seguinte.)
Continuamos: de 90 tirando 6 restam 84. A diferença obtida (operação II) é escrita
sobre o minuendo, e os algarismos que formavam os termos da subtração aparecem
cancelados. Finalmente: de 8425 tirando 4 restam 8421 (operação III).

É essa diferença entre os números.

Percebemos, assim, que, na história, a operação de subtração foi sendo desenvolvida
através de diferentes processos, sendo pela forma de sua realização, ou simplesmente pelo
símbolo que a caracterizava, mas, de modo geral, as civilizações sentiram a necessidade de
subtrair para poder controlar quantidades que estavam em falta, ou saber quanto certo grupo de
objetos estava faltando.
E, do mesmo modo que na operação de adição, os problemas que envolvem a subtração
estão relacionados a ações mentais diferentes, extremamente importantes, e que devem ser
exploradas para auxiliar na compreensão desse conceito. Na operação em questão existem três
ações mentais, a ação de retirar– dada uma certa quantidade, retira-se uma parte dela; a ação de
completar – um todo pode ser completado; e por fim, a ação de comparar –envolve dois a serem
analisados (RAMOS, 2009).
Por mais que as ações mentais sejam distintas, elas objetivam uma única finalidade, qual
seja, explorar o conceito de subtração. Corroboramos com Moretti e Souza (2015, p. 84) a
respeito do trabalho com essas ações.

Embora que haja situações que remetam diretamente a uma ou outra ideia, a prática
de sala de aula mostra que, diante de um mesmo problema, diferentes crianças
resolvem a questão a partir de diferentes estratégias. Nesse sentido, o conhecimento
dos professores sobre os métodos empregados na concepção da subtração tem por
objetivo permitir-lhes que compreendam a forma de pensar da criança e possam
auxiliá-la a resolver o problema pelo caminho que ela escolheu. Não deve ser um
critério de validação.

Para compreender melhor cada uma dessas ações, bem como discuti-las, serão expostas
algumas situações que envolvem tais ações.
Situação 1: Comprei uma dúzia de ovos no supermercado. Quando cheguei em casa a sacola
de compras caiu e 2 ovos quebraram. Com quantos ovos inteiros fiquei?
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Nesse caso, identificamos sem muitos problemas que a ação envolvida é a de retirar.
Temos um valor inicial, uma quantidade a ser retirada, e o resultado dessa ação que é sempre
menor que o valor inicial. Temos uma quantidade total, a dúzia, que significa que existem 12
ovos, e retiramos 2, resultando em 10 ovos (12 – 2 = 10). Essa maneira é uma das mais utilizadas
pelos alunos.

Situação 2: Em uma caixa cabem 12 ovos. Se na caixa tem 2 ovos, quantos faltam para
completá-la?

Em uma ação de completar, temos um todo que necessita ser preenchido. No caso em
questão, precisamos saber quantos ovos faltam para completar a caixa. Se nela cabem 12 ovos
e já temos 2, para saber quantos faltam, basta ir completando de um em um até chegar no
resultado esperado, ou seja, percebemos que faltam 10 ovos para que a caixa fique com a
quantidade máxima.

Situação 3: Comprei no supermercado uma caixa contendo uma dúzia de ovos. Quando cheguei
em casa, percebi que ainda tinha uma caixa com 2 ovos. Quantos ovos a mais têm na caixa que
comprei?

Na ação de comparar, temos duas quantidades a serem analisadas. No exemplo acima,
temos que descobrir quantos ovos a mais há na caixa comprada com relação a que estava em
casa. Dessa forma, é preciso encontrar a diferença entre as duas quantidades e nesse caso a
resposta é 10. Outros termos caracterizam a ação de comparar como “quantos a menos?”, “quem
tem mais?” e em especial quando aparece o termo “mais” é muito comum as crianças se
confundirem, acreditando que a operação envolvida é de adição ao invés da subtração, por isso
é muito importante que eles saibam interpretar bem a situação proposta (MORETTI ; SOUZA,
2015).
É muito importante que, ao trabalhar situações que envolvam o conceito de subtração,
elas sejam colocadas de modo que a criança compreenda o que está sendo solicitado, nos mais
diferentes contextos. Como, de acordo com Dias e Moretti (2015), a subtração é a operação
inversa13 da adição, é possível fazer a verificação da conta, utilizando a famosa prova real, que

13

Neste trabalho, estamos considerando as operações no conjunto dos números naturais.
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garante que a operação esteja correta. Daí a importância de que ambos os conceitos sejam
trabalhados de forma conjunta.
Outra questão é que este trabalho permite também um esclarecimento melhor em relação
a esses dois conceitos. “O princípio que fundamenta essa articulação entre adição e subtração
(e também entre multiplicação e divisão) é a compreensão de que a apropriação de determinado
conceito articula-se com o sentido deste em diferentes contextos[...]” (MORETTI; SOUZA,
2015, p. 86). Tendo esse esclarecimento, o ideal é iniciar com situações-problema que
envolvam números menores, para que o aluno consiga fazer através de contagens, sem a
necessidade de realizar agrupamento, para após ir aprofundando o conceito em suas diferentes
ações.
Assim, depois de bem compreendido, o professor pode fazer uso de contextos que
exijam mais de seus alunos, como por exemplo, desfazer um agrupamento para poder realizar
a conta. Quando esse processo é realizado com o auxílio de algum material manipulável, o
aluno poderá compreender de uma melhor forma. Agora quando não é o feito assim, é
necessário ter um certo cuidado para que o famoso termo “pedir emprestado” não seja
compreendido de maneira inadequada, até porque, se formos refletir bem, o seu uso até ajuda
na hora de realizar a operação através do algoritmo e ensinar as crianças, mas é necessário muito
cuidado para que elas não construam um conhecimento incoerente.

3.1.3 Multiplicação
Seguindo esta perspectiva de dissertar a respeito do movimento lógico-histórico das
quatro operações, agora iremos apresentar o que acarretou no desenvolvimento do conceito de
multiplicação, e as necessidades históricas que resultaram na sua criação. Conforme já
abordamos anteriormente, as necessidades do cotidiano levaram o homem a realizar contagens
para o controle de quantidades. Para as tarefas diárias, a operação de adição bastava para
resolver as mais diversas situações. No entanto, quando esse controle aumentou, essa operação
passou a não ser mais suficiente.
Imaginemos um grupo tendo que realizar o controle de uma quantidade muito alta, o
processo de contagem seria muito demorado, sem levar em consideração que, no meio deste
movimento, eles poderiam se perder. Foi preciso pensar em uma nova estratégia, algo mais
prático e rápido. Conforme nos relatam Dias e Moretti (2011), a criação humana está sempre
pensando em formas de evitar esforços, buscando uma vida mais leve.
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Sendo assim, no momento em que foi necessário fazer uso de contagens mais extensas,
o método utilizado para elas precisou ser sistematizado. Com isso, os números começaram a
ser dispostos em “grupos básicos convenientes, sendo a ordem de grandeza desses grupos
determinada em grande parte pelo processo de correspondência empregado” (EVES, 1995, p.
24).
Assim, cada civilização foi desenvolvendo mecanismos e técnicas que auxiliaram a
efetuar esses cálculos de forma mais rápida. Conforme apresenta Dynnikov (2003), um dos
instrumentos mais utilizados para se trabalhar com a multiplicação foi o uso de tábuas. Os mais
conhecidos foram os que aconteceram no mundo árabe e na China antiga.
Outro fato bem interessante, que podemos identificar elementos que caracterizam a
multiplicação realizada através de agrupamentos é trazida por Ifrah (2013, p. 117).

Há pouco tempo ainda, certas tribos guerreiras de Madagascar tinham um costume
bem prático para avaliar suas tropas. Elas faziam os guerreiros desfilarem em “fila
indiana” por uma passagem bem estreita. Quando cada um saía, depositava-se uma
pedra num fosso cavada no chão. Com a passagem do décimo homem, substituíam-se
as dez pedras deste fosso por uma delas apenas, depositada numa segunda fileira,
reservada para as dezenas. Depois se recomeçava a amontoar pedras no primeiro
fosso, até a passagem do vigésimo indivíduo, quando se colocava uma segunda pedra
na segunda fileira. Quando esta última contava, por sua vez, com dez pedrinhas, tendo
sido contados cem guerreiros, estas eram substituídas por uma pedra colocada num
terceiro fosso, reservado para as centenas. E assim por diante, até o último homem.
Ao atingir, por exemplo, 456 guerreiros, havia seis pedras na primeira fileira, cinco
na segunda e quatro na terceira. Sem o saber, esses malgaxes tinham inventado o
ábaco.

O ábaco como já apresentado anteriormente, foi um instrumento muito utilizado para
operações como adição e subtração, mas também era utilizado para multiplicação, onde
realizavam um processo de soma de vários produtos parciais, elementos estes que podemos
identificar no exemplo exposto acima. Sem a estratégia utilizada pelas tribos, o tempo de
contagem seria muito longo, e na ideia exposta podemos encontrar ações que são características
da operação de multiplicação.
Historicamente, nas mais diversas culturas, encontramos não só instrumentos, mas as
mais diversas maneiras de realizar essa operação. Os egípcios tinham como sua operação
fundamental a adição, em virtude disso a multiplicação era realizada, no tempo de Ahmes,
através de sucessivas duplicações (BOYER, 2012). Para realizar a multiplicação de 128 por 12,
o número 12 era exposto na coluna da direita e em sua frente, na coluna da esquerda era
colocado o número 1. Após esse processo ambos eram duplicados sucessivamente até que a
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colocada na esquerda aparecesse o número 128, o que aparece em sua frente na direita é o
resultado, no caso 1.536.
Figura 13 – Multiplicação egípcia de 128 por 12

Fonte: Ifrah (1997a, p. 366)

Os babilônios realizavam a multiplicação em tabletes de barros, e os números eram
grifados em tabelas. Também é notável a presença da palavra “vezes” nesses tabletes
(DYNNIKOV, 2003). Cunha (1997, p. 28) diz que os babilônios possuíam um conjunto bem
significativo desses tabletes. “Em uma dessas tabuletas, aparecem os múltiplos de um dos
números entre um e cinquenta e nove, organizados aqui e ilustrados na tábua para sete”. A
seguir, segue a tabuleta em nosso atual sistema de numeração, sendo que a tábua completa
consistia num total de 59 tabuletas.
Figura 14 – Tabuleta de multiplicação babilônica

Fonte: Cunha (1987, p. 28)

Malba Tahan (1995) mostra-nos como antigos camponeses russos realizavam a
multiplicação, um processo nada simples, mas um tanto curioso. Para realizar a multiplicação
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de 36 por 13, o método consistia em dispor um do lado do outro, sendo que 36 ficava na primeira
coluna e 13 na segunda, assim determinavam a metade da primeira coluna e o dobro da segunda,
e iam colocando um abaixo do outro. Quando na primeira coluna aparecia um número ímpar,
eles subtraíam o número por 1, e então efetuavam sua metade, até no final na coluna chegar ao
número 1. Após, o resultado era obtido somando os valores da segunda coluna que correspondia
aos números ímpares da primeira.
Figura 15 – Multiplicação de 36 por 23 realizada por tribos russas

Fonte: Malba Tahan (1995, p. 65)

Ainda, Tahan (1995) traz uma forma de calcular a multiplicação muito semelhante à
usada atualmente, só que, ao invés de iniciá-la da direita para a esquerda, realizamos o caminho
oposto. Observemos a multiplicação de 632 por 517: do lado esquerdo está o modelo utilizado
hoje em dia e, à direita, o algoritmo sendo calculado da esquerda para a direita.
Figura 16 – Multiplicação de 632 por 517

Fonte: Malba Tahan (1995, p. 109)
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Cajori (2007) apresenta um método utilizado pelos chineses, para efetuar essa operação.
Baseia-se no “Clássico Aritmético de Sun-Tsu”, cujo autor Sun-Tsu é do primeiro século d.C.
Naquela época, os chineses utilizavam varetas para representar os algarismos. Observando a
figura a seguir de como realizavam a operação 321 por 46, percebemos que eles colocavam
entre multiplicador e multiplicando o produto obtido, e o 46 era multiplicado primeiro por 3,
seguido do 2 e depois por 1, o 46 era colocado para a direita, a cada passo, ocupando uma
posição.
Figura 17 – Multiplicação utilizada pelos chineses

Fonte: Cajori (2007, p. 118)

Outro método muito utilizado ao longo da história é conhecido por método rede ou
gelosia. De acordo com Boyer (2012) e Eves (1995), esse método possivelmente tenha se
originado na índia, “cada retângulo é dividido pela diagonal e os produtos parciais são escritos
nos retângulos. O resultado final é obtido pelas somas dos algarismos nas diagonais.”
(DYNNIKOV, 2003, p. 33).
Figura 18 – Multiplicação 135 por 12 pelo método gelosia

Fonte: Dynnikov (2003, p.33)

Conforme apresenta Dynnikov (2003), em um primeiro livro-texto referente à
aritmética, conhecido por “Aritmética de Treviso”, de autor desconhecido e publicado na Itália,
constam vários algoritmos para a operação de multiplicação, e um deles é o método da gelosia.
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Figura 19 – Exemplo da operação de multiplicação de 56789 por 1234 contida na “Aritmética
de Treviso”

Fonte: Cajori (1928, p. 99)

Nesse mesmo livro, a autora apresenta ainda três formas diferentes de realizar essa
mesma operação, sendo que o segundo modo é muito semelhante ao que usamos atualmente.
Figura 20 – 3 algoritmos diferentes para realizar a multiplicação de 56789 por 1234

Fonte: Cajori (1928, p. 99)

Conforme podemos constatar, historicamente, a operação de multiplicação foi sendo
desenvolvida em diferentes formatos, mas, no final, todos chegavam ao mesmo resultado.
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Dependendo do nível de desenvolvimento da sociedade, identificamos os mais diversos
raciocínios para a realização desses cálculos e, claro, muitos outros algoritmos existiram, mas
nossa intenção não é descrever todos, mas sim, mostrar alguns modelos desenvolvidos ao longo
dos anos, para que, com isso, possamos compreender como se deu esse movimento.
Assim, como as demais, para situações-problema referentes a essa operação, também há
ações mentais importantes para uma melhor compreensão desse conceito. Convém lembrar,
que, ao aprendê-lo, é preciso ter claro o que significa multiplicar, e que isso envolve “adição de
parcelas iguais, proporcionalidade, elementos apresentados em disposição retangular e
raciocínio combinatório” (MORETTI; SOUZA, 2015, p.89). Apesar de as ações mentais que
podem ser exploradas nesta operação terem um mesmo propósito – realizar a multiplicação –
elas são bem distintas e o seu uso em diferentes contextos exige um grau de atenção maior, para
que, assim, se compreenda melhor cada uma delas.
Para a multiplicação, estão relacionadas quatro ações mentais, a primeira remete à ação
de contar grupos com a mesma quantidade de elementos. Esta é a mais trabalhada em sala de
aula e aborda a multiplicação como sendo uma forma mais prática de realizar a soma. A segunda
ação faz referência à multiplicação combinatória, em que é possível realizar a multiplicação
através de diferentes combinações possíveis. Já a terceira ação mental é a multiplicação em
linhas e colunas ou configuração retangular que envolve a ideia de área, e ela só faz sentido se
for trabalhada em uma concepção geométrica (RAMOS, 2003). Por fim temos a última ação
mental que é a de proporcionalidade, que consiste em uma relação entre grandezas distintas.
A seguir são apresentadas quatro situações que abordam cada ação mental específica, a
fim de serem compreendidas de maneira mais clara.

Situação 1: Um padeiro colocou no forno 3 formas, cada uma com 4 pães. Quantos pães ele
colocou ao todo no forno?

Nesse contexto, podemos observar a presença da ação mental de multiplicar através da
contagem de grupos com a mesma quantidade de elementos, que, conforme já apresentado, é
uma das formas que aparece com mais evidencia em sala de aula. Essa ação, na verdade,
trabalha com números de diferentes naturezas, enquanto um número conta a quantidade de
grupos, o outro verifica a quantidade de elementos em cada grupo. No entanto, é necessário
certo cuidado, pois
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[...] o fato de resolver problemas envolvendo a adição de parcelas iguais não permite
aos alunos reconhecerem a necessidade do uso da multiplicação em casos de
proporcionalidade, por exemplo. Isso implica a necessidade de que sejam
proporcionadas aos alunos situações diversas envolvendo as diferentes ideias
relacionadas com a multiplicação. (MORETTI; SOUZA, 2015, p. 90)

Situação 2: Para montar sanduíches uma padaria dispõe de 3 tipos de pães (centeio, integral,
de leite) e 4 tipos de recheio (queijo, presunto, salame e frango). Quantos tipos de sanduíches
diferentes podem ser montados com estes ingredientes utilizando apenas um recheio em cada
pão?

Nesse caso, temos a ideia de multiplicar através da realização de combinações possíveis.
É importante deixar evidente que, ao contrário da ação mental que acabamos de ver na situação
1, que lida com quantidades, aqui é trabalhado com possibilidades (RAMOS, 2003). Nas
multiplicações que exploram combinação, temos dois conjuntos, em que os elementos de cada
um serão combinados dois a dois e existem diferentes situações que podem ser vivenciadas em
sala de aula para ser trabalhada essa ação mental específica (MORETTI; RAMOS, 2015).

Situação 3: A cozinha de uma padaria mede 3 metros de largura e 4 metros de comprimento.
Qual é a área dessa cozinha?

A presente situação lida com a ideia de área e, como já mencionamos, se não for voltada
para a concepção geométrica, não fará sentido para o aluno. Nesse caso não é trabalhada a ideia
de grupos, mas sim, a ideia de linhas e colunas. O aluno, ao ler a situação apresentada, irá definir
o que será sua linha e sua coluna, sem se preocupar, pois o resultado será o mesmo (RAMOS,
2003). Essa estratégia é bem eficiente, pois basta multiplicar o número de linhas pelo número
de colunas, que se obterá o resultado desejado. Além disso, também podemos fazer uso da
investigação e abordar propriedades de retângulos e quadrados, através dessa ação mental
(MORETTI; SOUZA, p. 2015).
Situação 4: Em uma padaria cada sanduíche custa R$ 4,00. Se um freguês comprar 3
sanduíches, quanto ele gastará?

Nossa última situação lida com a ideia de proporcionalidade, pois temos duas grandezas,
o sanduiche e o preço. Quanto mais sanduiches comprarmos, maior será o valor em reais que
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será pago, assim temos que, se 1 está 4, então 3 está para 12. A proporcionalidade se configura
como um conceito importante no ensino de matemática, uma vez que é por meio dele que se
podem formar noções básicas com relação à razão, à medida, à porcentagem, à semelhança de
figuras, entre outras (TOLEDO, 1997).

3.1.4 Divisão
O ato de dividir está presente na humanidade desde os tempos mais primórdios. No
momento em que a civilização humana passou a viver em grupo, era preciso dividir algo. A
divisão seria fruto de alguma necessidade existente naquele grupo, como por exemplo, dividir
os alimentos, as tarefas do cotidiano, os territórios, entre outros.
É possível constatar que a divisão era feita de acordo com os critérios estabelecidos pelo
grupo e pelas necessidades ali existentes. Não temos como inferir se existia algum critério, o
mais provável é que, dependendo da situação, a divisão era feita de um modo, em que a ideia
central era repartir, independentemente se fosse em partes iguais ou não. Um exemplo de
divisão dentro do grupo social era a divisão do alimento entre os membros do grupo.
Provavelmente os homens recebiam mais alimentos que as mulheres, e elas mais que as
crianças. Eles não tinham uma consciência social de repartir em partes iguais, mas, sim, de
acordo com suas necessidades fisiológicas. Se era o homem que fazia o trabalho mais pesado,
logo deveria ficar sempre forte, e isso aconteceria através do alimento.
Se pensarmos em situações de nosso cotidiano, é bem provável que esse tipo de
repartição aconteça. Uma criança ao dividir um alimento com outra, fará a divisão, mas
certamente ela ficará com a maior parte, pois achará justo, já que é dela o alimento.
Nas culturas mais primitivas, esse processo não teve problema, no entanto os povos
foram se dissipando, os pequenos grupos foram crescendo. Mais tarde com o aumento da
agricultura e o acumulo das riquezas e, em especial com a criação do comércio, esse tipo de
divisão sem um critério padrão não duraria muito tempo. Do mesmo modo que a humanidade
sentiu a necessidade de controlar quantidades, também era preciso repartir em partes iguais.
Como as demais operações já apresentadas neste capítulo, faremos um breve
levantamento de como algumas culturas realizavam a operação de divisão ao longo dos anos, e
alguns instrumentos utilizados. Conforme o nível de desenvolvimento intelectual da cultura,
processos dos mais diversos níveis foram criados, e, em alguns casos, formas bem inusitadas
de realizar essa operação.
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Ifrah (1997a) relata que um dos registros de divisão mais antigos da história pode ser
visto em uma tabuleta encontrada no sítio iraquiano de Fara, no período de 2650 a. C. Essa
tabula fornece elementos valiosos da matemática suméria da época pré-sargonica (III milénio
a. C.) e prova o alto grau intelectual dessa cultura já nas épocas mais remotas.
Esta tabela era dividida em duas colunas, subdivididas em casas. Nessas casas, cada
uma continha informações14 que orientariam a solucionar o problema proposto. Na Figura 21,
temos essa tabuleta.
Figura 21 – Tabuleta suméria que apresenta um cálculo de divisão

Fonte: Ifrah (1997a, p. 242)

Os egípcios realizavam o processo de divisão semelhante ao de multiplicação, conforme
apresentam Boyer (2012) e Ifrah (1997a). Eles invertiam o processo de duplicação, então o
divisor é dobrado sucessivamente, ao invés do multiplicando. Uma situação envolvendo essa
operação é descrita por Ifrah (1997a, 2013), ao relatar que, no tempo do Faraó Ramsés II (1290
– 1224 a. C.), pilhadores de túmulos furtaram de um túmulo real, adagas, pingentes, brincos,

14

Todos os detalhes a respeito dessa divisão encontram-se em Ifrah (1997a).
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etc. Esses objetos eram trabalhos em ouro, incrustado de pasta de vidro, totalizando um total de
1.476 objetos, os quais seriam divididos entre o chefe do grupo e seus 11 homens.
Esta operação seria feita aos moldes da operação de multiplicação, através de sucessivas
duplicações. Então foi escrito o número 1 na coluna da esquerda, e 12 na coluna da direita que
era o divisor, e logo após foram realizadas as duplicações.
Figura 22 – Divisão de 1.476 por 12

Fonte: Ifrah (2013, p.170)

Observamos que a conta para, quando na coluna da direita se chega ao número 768, pois
o próximo número ultrapassaria o dividendo, 1.476. O próximo passo é resolver na coluna da
direita através de tentativas, os números, que adicionados, resultam no valor desse dividendo.
Obtêm-se então os números 768, 384, 192, 96, 24 e 12 (a soma é 1.476). Logo ao adicionar os
números correspondentes a estes na coluna da esquerda, temos exatamente o resultado da
divisão: 64 + 32 + 16 + 8 +2 + 1 = 123. Assim, cada um ficou com um total de 123 objetos. É
evidente que esse processo só pode ser aplicado quando o dividendo é múltiplo do divisor, mas
quando a divisão não resultava em um número inteiro, os egípcios recorriam às frações, cujo
processo é bem mais delicado.
A respeito da divisão realizada pelos árabes, Boyer (2012, p.157) fala que

[...] os árabes (e através deles os europeus mais tarde) parecem ter adotado a maior
parte de seus métodos aritméticos da Índia, e por isso é provável que o esquema de
divisão conhecido como o “método de riscar” ou “método do galeão” (por sua
semelhança com um navio) também venha da Índia.
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O autor apresenta um exemplo para explicar melhor como era feito esse procedimento,
através da divisão de 44.977 por 382. Na Figura 23, é indicada a divisão no método que autor
denomina como moderno, muito semelhante ao que utilizamos nos dias de hoje.
Figura 23 – Divisão em galeão no século VI

Fonte: Boyer (2012, p.158)

Figura 24 – Divisão de 44. 977 por 382 pelo método moderno

Fonte: Boyer (2012, p.157)
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Em sequência, temos o método utilizado em galeão que se “assemelha muito ao
primeiro, apenas o dividendo aparece no meio, porque as subtrações são executadas cancelando
dígitos e colocando as diferenças acima em de abaixo dos minuendos. Por isso, o resto, 283,
aparece acima e a direita, em vez de embaixo. ” (BOYER, 2012, p. 157).
Figura 25 – Método de galeão para realizar a divisão

Fonte: Boyer (2012, p. 158)

Os babilônios realizavam a operação de divisão, fazendo a multiplicação de seu
dividendo pelo inverso de seu divisor (BOYER, 2012). Observemos o exemplo apresentado por
Cunha (1997, p. 39), utilizando o nosso sistema decimal de numeração, de como os babilônios
realizavam esse procedimento.
Para dividir 128 por 4, consideremos o problema 128 x ¼. Nas tábuas de recíproco
poderia ser encontrado que o recíproco do número 4 seria expresso por 25/100. Aqui
o denominador especifica uma mudança de dois lugares na notação posicional do
produto de 128 x 25, o qual poderia ser obtido observando a tábua de multiplicação.
É claro que os babilônios não expressavam o denominador como uma potência de 10
como nós fizemos, mas como uma potência de 60, já que a base do sistema deles era
sexagesimal.

Não se conhece uma data exata do surgimento do nosso atual método utilizado para a
operação de divisão, acredita-se que ele foi se desenvolvendo progressivamente. Cunha (1997)
descreve que, no final do século XV, surgiu um método denominado “danda”, o qual é
conhecido como um dos percursores do modelo utilizado atualmente. Segundo a autora, um dos
primeiros modelos dessa divisão longa que se conhece apareceu em 1460, conforme ilustra a
Figura 26.
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Figura 26 – Modelo de divisão longa

Fonte: Cunha (1997, p.41)

Podemos constatar que os processos utilizados nessa operação, assim como nas demais,
aconteceu de forma gradativa. Os processos apresentados a respeito da divisão englobam a ideia
de repartir, mesmo que no início dos tempos essa repartição não ocorresse de forma igual, no
entanto, com o desenvolvimento da cultura, e a partir da vida em sociedade, as divisões tinham
o propósito de dividir em partes iguais, mesmo que os cálculos para chegara esse fim fossem
mais delicados.
Para os problemas que envolvem esta operação, temos duas ações mentais que auxiliam
no processo de sua compreensão: a de repartir e de medir. O primeiro caso nada mais é do que
repartir por subtrações sucessivas, já, no segundo caso, a ideia está relacionada com medir, ao
verificar quantas vezes um determinado número “cabe”’ em outro. Verifiquemos as duas
situações a seguir, para uma melhor compreensão dessas ações. Em ambas, a solução
matemática pode ser encontrada pela mesma operação, no entanto, estão relacionadas a ações
mentais diferentes.

Situação 1: Eu tenho 20 bombons e quero repartir em 4 pessoas. Quantos bombons cada pessoa
vai receber?
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Situação 2: Eu tenho 20 bombons e quero dar quatro para cada um dos meus amigos. Para
quantos amigos posso dar bombons?

Podemos constatar que os processos utilizados nessa operação, assim como nas demais,
aconteceu de forma gradativa. Os processos apresentados a respeito da divisão englobam a ideia
de repartir, mesmo que no início dos tempos essa repartição não ocorresse de forma igual, no
entanto, com o desenvolvimento da cultura, e a partir da vida em sociedade, as divisões tinham
o propósito de dividir em partes iguais, mesmo que os cálculos para chegara esse fim fossem
mais delicados.
Para os problemas que envolvem esta operação, temos duas ações mentais que auxiliam
no processo de sua compreensão: a de repartir e de medir. O primeiro caso nada mais é do que
repartir por subtrações sucessivas, já, no segundo caso, a ideia está relacionada com medir, ao
verificar quantas vezes um determinado número “cabe”’ em outro. Verifiquemos as duas
situações a seguir, para uma melhor compreensão dessas ações. Em ambas, a solução
matemática pode ser encontrada pela mesma operação, no entanto, estão relacionadas a ações
mentais diferentes.

3.2 ALGUNS APONTAMENTOS
Ao longo desse capítulo, propusemo-nos a apresentar um movimento que nos trouxesse
elementos de como o homem resolvia os problemas do cotidiano relacionados aos conceitos
das quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), assim como os
procedimentos e as técnicas desenvolvidas pelas civilizações.
Evidenciamos que essas operações surgiram quando foi necessário controlar grandes
quantidades. No início dos tempos, esse controle era voltado para atender às necessidades
básicas dos povos, como por exemplo, a alimentação. Todavia com o desenvolvimento das
civilizações, esse controle passou a ser mais social, tendo que atender a toda uma sociedade, e
não mais a um pequeno grupo.
Através do estudo do movimento lógico-histórico, constatamos que as técnicas
utilizadas para resolver essas operações foram se desenvolvendo progressivamente,
acompanhando o próprio desenvolvimento da humanidade. Em diferentes culturas,
comprovamos que eram utilizados os mais diversos tipos de mecanismos, todos providos,
inicialmente, de uma necessidade existente da época. Assim, é possível identificar através
desses elementos apresentados, que, ao longo dos anos, esses conceitos foram se reformulando,
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à medida que sínteses foram criadas, para que seus cálculos fossem realizados de forma mais
prática, por isso,

ao analisarmos o movimento lógico-histórico de conceitos matemáticos, a partir das
historiografias que temos disponível, podemos constatar que, não há como negar que,
os conceitos são constantemente reelaborados, nas diversas civilizações, em
momentos e contextos distintos, na medida em que novas necessidades surgem e nos
obrigam a lançar diferentes olhares para a realidade fluente e interdependente que nos
cerca. Ou seja, enquanto parte da civilização humana, constantemente, somos
obrigados a elaborar conceitos e, consequentemente, a criar instrumentos que nos
permitam ler e compreender a realidade que nos cerca. (SOUZA; MOURA, 2016, p.
11, grifos do autor)

Assumir que o movimento lógico-histórico é um elemento importante ao se apropriar
de um conceito, para que assim possamos compreendê-lo em sua totalidade, é nos propormos
a pensar no ensino do contexto em questão, contemplando esse movimento. É comum, ao
ensinar um conceito, apresentá-lo totalmente desprovido de sua história, e isso pode acarretar
em consequências como, por exemplo, o aluno não sentir necessidade de aprendê-lo, ou até
mesmo ter uma compreensão totalmente equivocada dele.
Há de se pensar em um ensino que possibilite ao aluno se apoderar, de fato, de todos
esses conhecimentos produzidos historicamente. Logo, o professor desempenha um papel
fundamental para que esse propósito seja alcançado, na medida em que ele pensa e planeja
ações que possibilitem apresentar um ensino de matemática que desperte o desejo dos alunos
em conhecê-la.
Compreendemos a matemática como parte de uma herança cultural que foi sendo
construída por meio de signos e instrumentos. Ela possui uma história, surgiu devido a
necessidades existentes na humanidade. Entender a matemática nessa perspectiva implica
pensar no seu ensino, levando em consideração estes apontamentos.
A constituição desse capítulo foi muito significativa para servir como sustentação na
elaboração de nosso espaço formativo, o qual será exposto e explicado no próximo capítulo,
dentro dos procedimentos metodológicos da pesquisa.
Na Figura 27, apresentamos a síntese do que foi exposto no presente capítulo.

Fonte: Sistematizado pela autora.

Figura 27 – Síntese movimento lógico-histórico das quatro operações
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4

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: MOVIMENTO INVESTIGATIVO
DA PESQUISA
Ao longo deste trabalho, temos assumido como foco de investigação a formação de

professores, mais especificamente a formação inicial do professor de matemática, por
defendermos que se faz necessário compreender como ocorre o processo formativo desses
profissionais. Inicialmente nos detivemos a investigar as pesquisas que vêm sendo realizadas,
na área da Educação e, por decorrência, em Educação Matemática, e que envolvem esta
temática.
Quando o assunto é a pesquisa na área educacional, esse cenário não pode ser
caracterizado como preestabelecido. Muito pelo contrário, ele é complexo e de difícil definição.
No âmbito das pesquisas educacionais, existem diversas formas e modos de se pesquisar, que
vão depender dos princípios e das vertentes teóricas que subsidiam o trabalho do pesquisador.
Cedro e Nascimento (2017, p. 13) abordam que a pesquisa educacional, pode assumir

[...] muitas formas distintas e reveste-se de algumas características específicas. Essa
situação acontece pelo fato de que pesquisar em educação significa investigar
questões relacionadas aos seres humanos em seu próprio processo de humanização.
Isso faz com a pesquisa educacional compreenda uma diversidade de questionamentos
de variadas conotações que tem em comum a relação com o desenvolvimento humano,
das comunidades e da sociedade.

Assim, as pesquisas desenvolvidas nessa área são carregadas de muitos
questionamentos, a partir da problematização que cada uma apresenta. Com isto, não existe um
método único ou uma metodologia própria que pode ser utilizada na área da pesquisa
educacional.
Tomando o fenômeno de formação inicial de professores como objeto de investigação,
o mesmo também poderá ser pesquisado por meio de diferentes enfoques, que se constituem
importantes para o desenvolvimento dessa temática dentro do cenário educacional.
Cedro e Nascimento (2017) apontam que as pesquisas na área educacional vêm
acontecendo por meio de diferentes formas que vão desde experimento em laboratórios até
mesmo estudos históricos a respeito da forma como a escola se organiza. Tais pesquisas são
ancoradas em diferentes perspectivas, assim como há diversas bases teóricas que as norteiam.
Atualmente, as pesquisas na área educacional têm assumido o paradigma humanista em
virtude da sua contraposição ao paradigma positivista. O paradigma humanístico
potencialmente busca analisar e captar o objeto das pesquisas em educação, qual seja o
movimento de organização na Atividade Pedagógica em direção à humanização do indivíduo.
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Cedro e Nascimento (2017) ainda falam que, por este paradigma, circulam diferentes
abordagens teóricas da pesquisa em educação e que entre elas existe como ponto em comum a
abordagem da metodologia qualitativa, a qual é capaz de superar possíveis divergências ou
diferenças entre elas.
Devido à abordagem metodológica qualitativa, os autores entenderam ser necessário
realizar um estudo objetivando compreender como se deu o movimento de constituição e
desenvolvimento dessa abordagem nas pesquisas em Educação. De posse deste estudo, eles
constaram que esta abordagem se tornou diversa e muito vasta. “Esse embaraçoso mundo de
possibilidades permite aos pesquisadores, assim, a utilização de estratégias de investigação e
métodos de análise aos quais eles podem atrelar as suas pesquisas” (CEDRO; NASCIMENTO,
2017, p. 20). Assim, graças a essas estratégias, é possível colocar a pesquisa em movimento.
Neste contexto, explicitamos que nossa pesquisa será embasada nos fundamentos da
Teoria Histórico-Cultural (THC), acreditando que, por meio do seu método de investigação –o
método histórico e dialético –, poderemos atingir nosso objetivo. Esta relação permite que o
fenômeno, ao ser investigado, deva ser exposto de tal forma que possibilite a sua compreensão
em sua totalidade (CEDRO; NASCIMENTO, 2017). Com relação à pesquisa nesta proposta,
Freitas (2007) menciona que

[...] essa perspectiva teórica traz implicações que se refletem nas características
processuais e éticas do fazer pesquisa em ciências humanas exigindo uma coerência
do pesquisador na concepção e uso dos instrumentos metodológicos para a coleta e
análise de dados bem como na construção dos textos com a discussão dos achados
(FREITAS, 2007, p. 5).

Ao tomar como pressuposto de nossa pesquisa os princípios da THC, compactuamos
com Perlin (2018, p. 39), que afirma que essa “abordagem teórica e metodológica permite-nos
realizar uma investigação com a teoria, e não sobre ela”.
Nesta mesma linha, Freitas (2002, p. 25) argumenta a importância das inter-relações
entre os sujeitos para aquisição de conhecimento. “Produzir um conhecimento a partir de uma
pesquisa é, pois, assumir a perspectiva da aprendizagem como processo social compartilhado e
gerador de desenvolvimento”.
Conforme enfatizam Araújo e Moraes (2017), cumpre determinar o método
investigativo específico de cada objetivo científico em que trabalhamos. Pensando em um
método que contemple a pesquisa em Educação, temos que ele “é um produto que se revela e
se realiza no processo de investigação e explicação do objeto geral com o qual as pesquisas em
Educação lidam” (ARAUJO; MORAES, 2017, p. 49). As autoras também ressaltam que as
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pesquisas em educação, ancoradas na THC, são compreendidas como atividade15 e assim
assumem as seguintes características: ter a síntese de um projeto coletivo, conter uma
necessidade coletiva, possuir uma proposta de ação coordenada, coincidir o motivo com o
objeto, e acima de tudo, ser dos sujeitos.
Assim como ter um método, as pesquisas na área da educação, em especial as
trabalhadas na perspectiva da THC, precisam definir um objeto de investigação, que, segundo
Araújo e Moraes (2017), a Atividade Pedagógica.
Diante disto, nossa pesquisa, por estar inserida na área educacional, também busca
compreender questões relacionadas à Atividade Pedagógica, abordadas a partir de suas mais
diferentes temáticas de manifestação. Em nosso trabalho, nosso objeto de investigação é a
formação inicial do professor de matemática, em que nossa particularidade de pesquisa tem o
objetivo de analisar o movimento formativo de futuros professores de matemática, ao
estudarem conteúdos dos anos iniciais; de modo específico, o conteúdo das quatro operações
básicas. Para nos auxiliar a atender este objetivo elencamos as seguintes ações investigativas:
•

Identificar a motivação de futuros professores de matemática em participar de um
espaço formativo.

•

Apontar possíveis desafios identificados por futuros professores de matemática, ao
refletirem e discutirem sobre ensinar.

•

Elencar possíveis mudanças com relação à conhecimentos, ao organizar o ensino
das operações matemáticas fundamentais.

•

Analisar como um espaço formativo, organizado intencionalmente, pode promover
mudança de qualidades nos sujeitos que dele participam.

Ao assumirmos a pesquisa como uma atividade, iremos nos valer dos moldes propostos
por Araújo e Moraes (2017), para quem essa perspectiva possui duas dimensões: a orientadora
e a executora.
[...] o problema da pesquisa converte-se em um motivo, na qualidade de motor, como
aquele que mobiliza toda a realização da atividade de pesquisa, portanto o motivo
encontra-se orientado a um determinado objeto. Essa é a dimensão orientadora da
pesquisa como atividade. Com base nela, definem-se ações de execução da pesquisa,
tais quais: identificação com e do objeto particular; indicação de objetivos formativos
(sociais) e investigativos (científicos); definição de operações de investigação,
consideradas as condições objetivas de realização da pesquisa. (ARAÚJO; MORAES,
2017, p.57, grifos nossos)

O emprego do termo “atividade” aqui está na perspectiva da Teoria da Atividade, proposta por Leontiev,
como apresentado no capítulo 2.
15
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A dimensão orientadora da pesquisa elenca os elementos que compõem a dimensão
executora da pesquisa. Portanto, ao expormos nossa metodologia de pesquisa, iremos nos
respaldar nas ideias de Araújo e Moraes (2017) por compreendermos, assim como elas, que o
objeto da pesquisa em Educação é a Atividade Pedagógica, na perspectiva da educação escolar.
A seguir apresentamos a dimensão orientadora que guiou o desenvolvimento da nossa
pesquisa, seguida das ações que constituíram a parte executora dela.

4.1 DIMENSÃO ORIENTADORA
Tendo em vista que a pesquisa que estamos desenvolvendo se insere na área
educacional, salientamos que nosso entendimento a respeito da educação é que a mesma “é um
processo de transmissão e assimilação da cultura produzida historicamente. É por meio da
educação que nos humanizamos, tornando-se possível a formação de nossa segunda natureza,
a natureza social” (ASBAHR, 2005, p. 113). Desta forma, se configura como essencial no
processo de humanização a medida que possibilita aos sujeitos a troca e o compartilhamento de
conhecimentos.
De acordo com o que já mencionamos, as pesquisas em educação assumem como objeto
de investigação, segundo Araújo e Moraes (2017, p 50), a Atividade Pedagógica, na perspectiva
da educação escolar que é vista “como a forma educativa mais desenvolvida existente em nossa
sociedade, como a forma que melhor permite realizar e expressar a Atividade Pedagógica. Por
esta razão, representa a pedra angular para a elaboração do método investigativo nas pesquisas
educacionais”
A Atividade Pedagógica acontece por meio da análise, a partir das suas diversas
manifestações ou temáticas estabelecidas. Como exemplo, podemos citar “situações de
aprendizagem”, “modelos didáticos de ensino”, “avaliação”, “formação de professores”, entre
outros. Estas se configuram como formas de expressar o fenômeno da Atividade Pedagógica e
trazem consigo os nexos casuais assim como as relações objetivas que determinam e organizam
sua essência (ARAÚJO; MORAES, 2017).
O motivo na pesquisa da Atividade Pedagógica tem relação direta com o seu estudo,
pois ele é que determinará as mais diferentes e múltiplas formas que buscam atender à temática
de estudo em questão que, no nosso caso, busca compreender a formação inicial do professor
de matemática, como sendo uma expressão da Atividade Pedagógica.
Assumir a formação de professores como objeto de estudo, dentro da Atividade
Pedagógica, não é uma tarefa “simples, pois a formação não pode ser vista de forma isolada ou
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estanque. O objeto formação está em constante movimento, dado que o conjunto de
conhecimentos produzidos por cada nova necessidade se altera a todo momento” (PERLIN,
2018, p. 46).
Para poder guiar nossas ações nos encontramos em um constante processo de estudo e
reflexão acerca dos referenciais teóricos que norteiam esta pesquisa, a qual é pautada pelos
pressupostos da Teoria Histórico-Cultural. Devido a sua flexibilidade para olhar o fenômeno a
ser estudado, ela nos permite tentar compreendê-lo em sua totalidade.
Os assuntos tratados em um dos capítulos anteriores a este (capítulo 2) serviram de
suporte para que conseguíssemos pensar na dimensão executora da pesquisa. Retomando
brevemente o que tratamos, identificamos que os pressupostos da THC nos auxiliam a ver o
indivíduo como um ser histórico e social, que, ao se relacionar com o mundo ao seu redor, o
modifica e se modifica, permitindo assim seu pleno desenvolvimento. Essa premissa nos
permite olhar para a formação inicial do futuro professor de matemática de modo especial, pois,
ancorados neste aporte teórico, compreendemos que tal processo acontece gradativamente, não
é imutável e sofre transformações. O professor não aprende a ser professor somente no curso
de formação inicial, mas também por meio das diferentes relações que ele estabelece ao estar
em contato com o outro, seja no convívio familiar ou social.
Ainda, cabe destacar que o estudo realizado sobre o movimento lógico-histórico das
quatro operações (capítulo3) foi fundamental a fim de nos oferecer subsídios importantes sobre
o seu processo de elaboração e formas para pensar o seu ensino. Este movimento nos permitiu
organizar um curso de extensão, que foi pensado partindo das ideias de um projeto orientador
de atividade, das ações executoras da presente pesquisa. Compactuamos Borowsky (2017) ao
apresentar que

[...] um projeto orientador de atividade permite-nos pensar em um modelo formativo,
pautado na coletividade, que prima por: conhecimentos científicos, organização do
ensino e relações suficientes para que haja formação humana para além das dimensões
do próprio projeto. Nessa perspectiva, um projeto orientador de atividade só se efetiva
a partir de uma organização que promova uma dimensão coletiva. (BOROWSKY,
2017, p. 220-221)

Diante do exposto, foi nesta perspectiva que organizamos, no âmbito do curso citado,
nosso espaço formativo, que será abordado a seguir, quando expusermos a dimensão executora
da pesquisa.

4.2 DIMENSÃO EXECUTORA
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A dimensão executora, segundo Araújo e Moraes (2017), é o momento composto pela
aproximação da realidade empírica, pelas ações da pesquisa e da análise e pela sistematização
dos dados da pesquisa. Na nossa pesquisa, elencamos os seguintes itens relacionados à
dimensão executora: a compreensão do espaço da pesquisa: a constituição do espaço
formativo, em que expomos como ele se configurou, as ações desenvolvidas e os sujeitos
participantes; a produção dos dados empíricos: os instrumentos utilizados, em que
apresentamos cada um deles para a produção dos dados; o procedimento analítico: em busca
da sistematização dos dados, espaço este destinado a explicar como organizamos os dados
produzidos.

4.2.1

A compreensão do espaço da pesquisa: a constituição do espaço formativo
Conforme viemos apresentando ao longo deste trabalho, sempre expusemos nossa

preocupação a respeito de o futuro professor de matemática compreender em sua totalidade os
conceitos mais elementares referentes ao ensino de matemática, como no caso em questão, as
quatro operações.
Sabemos que não compete a esse profissional ensinar especificamente esses conteúdos,
mas sim, ao professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Entretanto, os conceitos
relacionados às quatro operações são discutidos ao longo de toda a Educação Básica, então é
importante que o profissional responsável por seu ensino tenha domínio sobre a sua origem.
Mas será que o professor de matemática, durante sua formação inicial, teria acesso à
matemática ensinada nos anos iniciais? Como já mencionamos no capítulo 1, a pesquisa de
Bemme (2015) revelou que os futuros professores de matemática, no contexto investigado, qual
seja o Curso de Matemática Licenciatura da UFSM, desconheciam como ocorria o processo de
ensino e aprendizagem de matemática nos anos iniciais, assim como sua organização. Tendo
em visto que nossa pesquisa investigou o mesmo público alvo da pesquisa de Bemme (2015),
avaliamos pertinente considerar os dados apresentados pelo autor, pois nos auxiliaram a
compreender melhor nosso objeto de estudo.
Visando atender à nossa questão de pesquisa – quais aprendizagens ocorrem quando
futuros professores de matemática se colocam num movimento de estudar e refletir sobre a
organização do ensino nos anos iniciais? –, começamos a nos questionar qual seria a melhor
forma de realizar nossa investigação. Percebemos, então, que construir um espaço organizado
intencionalmente para este propósito seria uma boa opção.
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Diante disso, partindo dos princípios de um projeto orientador de atividade, defendido
por Borowsky (2017), organizamos um projeto, oferecendo um curso de extensão para futuros
professores de matemática da UFSM. Mas, antes de apresentar como foi elaborado este espaço,
apresentaremos os sujeitos que participaram da pesquisa, e algumas peculiaridades de cada um.
Inicialmente, começamos a pensar nos sujeitos que poderiam vir a participar do curso
de extensão. Para isso, achamos pertinente limitar o nosso público-alvo, por isso foram
convidados a participar acadêmicos do Curso de Matemática Licenciatura da Universidade
Federal de Santa Maria que estivessem cursando a partir do 4º semestre por considerarmos que,
para esta pesquisa, seria relevante trabalhar com estudantes que já estivessem se encaminhando
da metade para o final do curso de licenciatura.
O convite se deu por divulgação virtual em um grupo numa rede social que era composta
por estudantes matriculados no Curso de Matemática Licenciatura, tanto diurno quanto noturno,
da instituição já mencionada. Obtivemos retorno de nove alunos que se interessaram pela
proposta do curso.
Com o grupo formado foi solicitado que os mesmos enviassem seus horários de
disponibilidade para encontrarmos um horário comum a todos e, assim, realizarmos nossos
encontros. Salientamos que o Curso de Matemática Licenciatura dessa instituição tem certa
peculiaridade quanto aos horários das disciplinas, sendo que o curso diurno tem aulas tanto de
manhã quanto a tarde, e o noturno somente a noite. Contudo, como é comum que os alunos,
mesmo sendo matriculados no curso de determinado turno matriculem-se e frequentem
disciplinas do outro, achar um horário comum a todos não foi uma tarefa fácil, pois cada um,
além das aulas, possuía outras atividades.
Em virtude da incompatibilidade de horários, uma participante acabou desistindo do
curso. Após o primeiro encontro do grupo, um outro integrante teve que desistir, justificando
estar com uma carga horária acadêmica bem significativa, o que o impediria de desenvolver as
ações demandadas pelo curso de extensão.
Com isso, o nosso espaço formativo se iniciou com oito acadêmicos que, após aceitarem
o convite em participar da presente pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). No Quadro 4, apresentamos os pseudônimos de cada um
deles, seguido de algumas breves considerações sobre os sujeitos que participam do espaço
formativo. Ao final, o curso de extensão contou com a participação de sete acadêmicos16.

16

Os nomes dos acadêmicos que consta no quadro 4 são fictícios, sendo que cada um escolheu o seu.
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Quadro 4 – Sujeitos participantes da pesquisa

Pseudônimo

Idade

Eduardo
Leão
Água
Elídio
Monique
Isabela
Luke
Pitágoras

21
20
19
20
21
24
21
21

Ano de ingresso no Curso de
Matemática
2016
2016
2016
2016
2016
2013
2016
2016

Fonte: Sistematizado pela autora

Por meio de questões orientadoras contidas em um relato escrito inicial (APÊNDICE
B), inquirimos os participantes sobre o motivo que os levaram a optar pelo Curso de Matemática
Licenciatura e suas expectativas em relação ao curso que estávamos oferecendo.
O participante Eduardo optou pelo Curso de Matemática Licenciatura porque tinha o
sonho de se tornar professor. Após a conclusão do curso, desejava fazer mestrado e seguir seus
estudos na área da Educação Matemática. Suas expectativas quanto ao nosso curso de extensão
eram poder ter a oportunidade de aprender e entender como se dá o processo de ensino de
matemática nos anos iniciais.
Leão justificou que sua escolha pelo Curso de Matemática se deu por gostar de
matemática e também por ter interesse pela profissão docente e complementou que outro fator
determinante em sua escolha tinha sido pelo fato de esta área ter uma certa carência de
profissionais. Depois de formado desejaria seguir os estudos na área da Educação Matemática,
pois sonhava em se tornar professor universitário. Com a participação no espaço formativo, ele
queria entender melhor os conteúdos matemáticos abordados nos anos iniciais e compreender
por que muitos alunos apresentam dificuldades nesta etapa do ensino.
A participante Água foi motivada pela a vontade de ser professora de matemática.
Depois de formada, desejaria seguir a profissão docente, pois tinha o sonho de tentar mudar a
educação atual do Brasil. Almejava com sua participação no curso ter a oportunidade de debater
com os colegas os assuntos relacionados ao ensino dos anos iniciais, assim como a possibilidade
de aprender metodologias para o ensino de matemática.
Elídio ingressou no Curso de Matemática Licenciatura, porque queria ser professor
dessa disciplina. Ao concluir sua formação inicial, tinha a intenção de seguir os estudos na área
da Educação Matemática, pois ele sonhava ensinar uma matemática mais divertida, uma
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matemática que fizesse sentido. Ao participar do espaço formativo, queria aprender
metodologias diferentes, para ensinar os conteúdos de uma maneira mais clara.
O gosto pela matemática foi o que fez Monique cursar o Curso de Licenciatura. Após
formada, pretendia atuar na área como professora. Acreditava que sua participação no curso lhe
permitiria ter uma percepção melhor do ensino de matemática nos anos iniciais e auxiliaria sua
postura como professora.
A participante Isabela escolheu o Curso de Licenciatura, devido ao seu gosto pela
matemática. Depois de formada tinha a intenção atuar como professora na Educação Básica e,
posteriormente, ingressar num curso de mestrado na área de Educação Matemática. Sua
expectativa diante do presente espaço formativo era ter uma base de como ocorre o ensino e a
aprendizagem nos anos iniciais, além de conseguir detectar, em seus alunos, possíveis
dificuldades a respeito dos conteúdos abordados nesta etapa do ensino
Luke ingressou no Curso de Matemática Licenciatura por gostar dessa disciplina. Após
formado não tinha a intenção de ser professor e, sim, seguir outras áreas. Com a participação
no curso, buscava se apropriar de novos conhecimentos, visando melhorar como professor.
Por fim, a opção de Pitágoras foi influenciada pela facilidade que tinha com esta
disciplina. Com o término da graduação, pretendia seguir a profissão de professora. Desejava
durante o espaço formativo se apropriar de mais conhecimento, tentando compreender quais
seriam as dificuldades apresentadas pelos alunos dos anos iniciais a respeito da aprendizagem
matemática. Mencionou, ainda, que, dependendo de como fosse o desempenho dela no curso,
cogitava a possibilidade de tentar ingressar no curso de Pedagogia.
Com essas informações, intencionamos contextualizar os sujeitos que participaram de
nossa pesquisa, apresentando o que teria ocasionado a escolha pelo Curso de Matemática
Licenciatura. Podemos perceber que a maioria foi motivada pelo desejo de ser professor ou pelo
gosto ou facilidade com essa disciplina. Quisemos saber, ainda, os caminhos que pretenderiam
seguir após formados, – grande parte pontuou a vontade de seguir o caminho da docência –; e
por fim, conhecer as expectativas deles acerca do espaço formativo.
Tendo sido apresentados os sujeitos que participaram da pesquisa, retomemos a como se deu a
organização do curso de extensão. O referido curso, registrado no Gabinete de Projetos do
Centro de Educação (GAP/CE) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) sob o número
050030, foi intitulado “Conhecendo a matemática ensinada nos anos iniciais”, e composto por
meio de 22 encontros (presenciais e a distância), contemplando uma carga horária total de 55
horas. A criação desse curso propiciou o desenvolvimento do nosso espaço formativo, que pode
ser compreendido na perspectiva apontada por Cedro (2008, p. 107), ou seja, “um método de
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investigação psicológico que permite estudar a essência das relações internas entre os diferentes
procedimentos do ensino e o correspondente caráter de desenvolvimento psíquico do
indivíduo”.
Antes de continuar, gostaríamos de mencionar que a presente pesquisa faz parte de um
projeto maior que contempla ações do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática
(GEPEMat), o qual já foi apresentado no capitulo 1. Neste sentido, algumas ações realizadas
em nosso espaço formativo contaram com a participação de alguns membros do referido grupo,
com a intenção de auxiliar durante o processo, em virtude destes integrantes desenvolverem
estudos relacionados a temática de nossa pesquisa.
O espaço formativo foi organizado tendo como fundamentação os princípios da Teoria
Histórico-Cultural que auxiliam o desenvolvimento de nossa pesquisa. Os elementos que a
compõem nos auxiliam a olhar para o nosso objeto de estudo, os futuros professores de
matemática, de modo a permitir que sejam encontrados indícios das percepções que eles têm
sobre o ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por se tratar de um
espaço pensado intencionalmente para atender os propósitos dessa pesquisa, elencamos o
seguinte objetivo formativo: promover um espaço de discussão no contexto das quatro
operações matemáticas básicas, a partir de uma proposta teórico-metodológica de ensino. A
proposta a que nos referimos é a Atividade Orientadora de Ensino, a qual abordamos no capítulo
2 deste trabalho.
Ao pensar na constituição de um espaço formativo, compreendemos que um “aspecto
essencial consiste em compreender que a atividade formativa não acontece em etapas
estagnadas; ao contrário, ela se dá em um movimento articulado de diferentes, mas conexos,
aspectos (POZEBON, 2017)”. Ou seja, é necessário um cuidado minucioso nesse processo, pois
é preciso considerar todas as ações desenvolvidas no contexto deste espaço, assim como sua
análise não pode acontecer de forma separada, mas, sim, contemplando o espaço de um modo
único e geral.
Organizar um espaço formativo articulado para atender determinados fins possibilita
aos participantes discussões relevantes acerca da temática envolvida. Em nosso caso, estudar
sobre os processos de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental pôde
ajudar que o futuro professor de matemática se colocasse no movimento de refletir sobre qual
o papel desse ensino para a constituição do sujeito, assim como a importância do seu ensino
ocorrer de forma consolidada.
Outro aspecto importante é o envolvimento do pesquisador nesse espaço, pois a ele cabe
a responsabilidade tanto de pensar em ações que estejam bem articuladas e intencionadas para
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atender aos objetivos propostos, quanto de possibilitar uma maior interação entre os envolvidos
nesse processo.
Em relação a este espaço, o Quadro 5 expõe a sua organização.

•

•

•

•

3.

4.

5.

6.

•
•

•

7.

8.

•

Relato Escrito inicial (Online)

•

2.

Oficina: Movimento Lógico-Histórico Adição e subtração
(Participação da Profª Dra. Patrícia Perlin)

Sistemas de Numeração
Exposição de materiais didáticos manipuláveis (Participação
da Profª Dra. Liane Teresinha Wendling Roos)

Leitura à distância do texto: IFRAH, Georges. Os números: a
história de uma grande invenção. São Paulo, Globo, 1994.
Cap1 e 2, p.9-51.
Discussão texto: IFRAH, Georges. Os números: a história de
uma grande invenção. São Paulo, Globo, 1994. Cap1 e 2, p.951.
Leitura e discussão do texto: FRAGA, Laura Pippi;
HUNDERTMARCK, Jucilene; POZEBON, Simone; SILVA,
Diaine Susara Garcez da; LOPES, Anemari Roesler Luersen
Vieira; PEREIRA, Patrícia Sandalo. Situações de
aprendizagem compartilhadas: o caso da contagem por
agrupamento. Revista Eletrônica de Educação. São Carlos,
SP: UFSCar, v. 6, n. 1, p.129-147, mai.2012.
Carta Caitités

Leitura e discussão do texto: MOURA, M. O. Matemática na
Infância. In: MIGUEIS, M.; AZEVEDO, M. G. Educação
Matemática na Infância. Vila Nova de Gaia: Gailivros, 2007.

Apresentação da proposta de trabalho

•

Encontro
1.

Descrição do encontro

Quadro 5 – Organização do espaço formativo

- Discutir e refletir sobre a importância dos
diferentes sistemas de numeração existentes
e sua implicação para a compreensão do
sistema de numeração decimal.
-Expor como se deu o movimento lógicohistórico das operações de adição e
subtração.

-Promover um momento de reflexão com
relação a conceitos elementares da
matemática
-Discutir uma atividade envolvendo
agrupamento que foi pautada de um
referencial teórico e metodológico.
-Por meio de uma situação desencadeadora
de aprendizagem discutir sobre a
importância do sistema de numeração
decimal.

-

Objetivo do Encontro
-Este primeiro encontro teve a
intencionalidade de apresentar a organização
do presente curso.
- Por meio de um relato escrito online
tivemos a intenção de conhecer os
participantes e coletar algumas informações
pertinentes para a pesquisa.
- Proporcionar por meio da leitura solicitada
uma discussão referente a matemática dos
anos iniciais.

29/09/18

27/09/18

13/09/18

06/09/18

---

23/08/18

---

Data
05/07/18

4h

2h

4h

2h

2h

4h

2h

Duração
1h

(continua)
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•

•
•

•

•

9.

10.

11.

12.

Encontro

Planejamento de ações a serem desenvolvidas na escola.

Retomada dos elementos da AOE;
Leitura e discussão do texto: MOURA, M. O. Espaços de
aprendizagem e formação compartilhada. Revista de
Educação, Campinas: PUC, n. 18, p. 91-97, jun. 2005.
Oficina: Movimento Lógico-Histórico Multiplicação e Divisão
(Participação da Profª Dra. Anemari Lopes)

Discussão: Movimento Lógico-Histórico Adição e subtração

Descrição do encontro

Quadro 5 – Organização do espaço formativo

-Expor como se deu o movimento lógicohistórico das operações de multiplicação e
divisão.
-Discutir sobre as ações mentais existentes
nas operações de multiplicação e divisão.
-Compreender o algoritmo das operações de
multiplicação e divisão com o auxílio de
materiais didáticos manipuláveis.
-Dividir os sujeitos em dois pequenos
grupos.
- Escolha de uma operação estudada por cada
grupo.
- Ideias iniciais para planejar uma ação
partindo das premissas de uma AOE

Objetivo do Encontro
-Discutir sobre as ações mentais existentes
nas operações de adição e subtração.
-Compreender o algoritmo das operações de
adição e subtração com o auxílio de materiais
didáticos manipuláveis.
-Elaborar situações problemas envolvendo as
ações mentais da adição e subtração.
- Discutir sobre a utilização de jogos e/ou
materiais didáticos manipuláveis como
recurso para o ensino de adição e subtração
- Por meio do texto discutir a respeito da
formação de professor e realizar uma
reflexão sobre “ser professor”

23/10/18

20/10/18

18/10/18

04/10/18

Data

2h

4h

4h

2h

Duração

(continuação)
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Planejamento de ações a serem desenvolvidas na escola.

Socialização dos planejamentos

Planejamento de ações a serem desenvolvidas na escola.

Observação na escola

Socialização dos planejamentos

Planejamento de ações a serem desenvolvidas na escola.

•

•

•

•

•

•

14.

15.

16.

17.

18.

Descrição do encontro

13.

Encontro

Quadro 5 – Organização do espaço formativo

-Planejar uma ação sobre a operação de
multiplicação e outra de divisão partindo dos
princípios da AOE.
-Oportunizar aos grupos um momento de
discussão e troca de ideias referente aos
planejamentos sobre a ação de multiplicação
e divisão.
-Planejamento de uma ação sobre a operação
de multiplicação e outra de divisão partindo
dos princípios da AOE.
-Oportunizar um primeiro contato, por meio
da observação dos sujeitos, com os alunos
dos anos iniciais aonde foram desenvolvidas
as ações.
- Conhecer as turmas de 2º ano
(multiplicação) e 5º ano (divisão) aonde
foram desenvolvidas as ações.
-Oportunizar aos grupos um momento de
discussão e troca de ideias referente aos
planejamentos sobre a ação de multiplicação
e divisão.
-Planejamento de uma ação sobre a operação
de multiplicação e outra de divisão partindo
dos princípios da AOE.
-Elaboração de material a ser utilizado na
escola.

Objetivo do Encontro

30/11/18

22/11/18

21/11/18

13/11/18

07/11/18

30/10/18

Data

3h

2h

1h

3h

2h

3h

Duração

(continuação)
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Desenvolvimento da ação na escola

Sessão reflexiva

Relato escrito (online)

•

•

•

20.

21.

22.

Fonte: Sistematizado pela autora

Desenvolvimento da ação na escola

•

Descrição do encontro

19.

Encontro

Quadro 5 – Organização do espaço formativo

-Desenvolver uma ação pautada nos
princípios da AOE sobre o conceito divisão
em uma turma de 5º ano.
-Oportunizar aos sujeitos o desenvolvimento
de uma atividade de ensino nos anos iniciais.
-Desenvolver uma ação pautada nos
princípios da AOE sobre o conceito de
multiplicação em uma turma de 2º ano.
-Oportunizar aos sujeitos o desenvolvimento
de uma atividade de ensino nos anos iniciais.
-Oportunizar um momento de reflexão sobre
as diferentes ações realizadas no curso de
extensão.
Por meio de um relato escrito online
objetivamos propor questões discursivas a
fim de obter subsídios sobre o que cada um
achou do curso de extensão
Total de carga horária: 55h

Objetivo do Encontro

---

11/12/18

10/11/12

05/12/18

Data

2h

2h

2h

2h

Duração

(conclusão)

125

126

Exposta a organização de como foi pensando nosso espaço formativo, elencamos as
ações determinantes para que ele propiciasse ricas discussões, a fim de permitir que os sujeitos
se desenvolvessem e se apropriassem de novos sentidos e significados diante da atividade
pedagógica.
O esquema abaixo representa as ações que contemplaram o referido espaço.
Figura 28 – Ações realizadas no espaço formativo.

Fonte: Sistematizado pela autora a partir das ações realizadas.

Cada uma das ações realizadas no âmbito do espaço formativo foi pensada
intencionalmente, por serem elas etapas significativas presentes no processo formativo dos
sujeitos na condição de futuros professores de matemática, além de servirem para atender às
exigências que cada encontro exigia. Elas não seguiram uma ordem cronológica, pelo contrário,
elas se faziam presente de acordo com as demandas de cada encontro.
Cumpre reiterar a importância de compor um espaço formativo capaz de contemplar as
mais diferentes ações que englobam o ensino, uma vez que elas contribuem para a a formação
inicial dos futuros professores, assim como para sua prática pedagógica.
O momento dos estudos foi preparado com as intenções de colocar os sujeitos em uma
situação que os fizesse refletir sobre assuntos importantes para sua constituição como
professores, e de os instigar para buscar novos conhecimentos. Para tanto abordamos assuntos
relacionados ao ensino de matemática, oferecemos aportes teóricos para os auxiliar na

127

organização do ensino e apresentamos alguns apontamentos históricos de como a matemática
se constituiu.
A organização do ensino, em especial, é um processo extremamente importante para
que o professor, ao exercer sua atividade de ensino, consiga apresentar aos seus alunos todo o
conhecimento que foi produzido historicamente. Portanto, durante o espaço formativo,
propusemos ações que visavam estimular os sujeitos para pensar e refletir na organização de
seu ensino, em especial para entender como ocorrem esses processos nos anos iniciais do
Ensino Fundamental.
Aproximar os futuros professores do seu futuro local de atuação é muito importante,
pois é na escola que eles poderão começar a consolidar o conhecimento que veem adquirindo
na academia. Em nosso caso, era ainda mais especial, pois não bastava somente estes sujeitos
discutirem e refletirem sobre o ensino de matemática nos anos iniciais e sua organização, se
não se inserissem nesse espaço. Ao fazerem uma intervenção nesta etapa de escolarização, eles
teriam muito mais condições de significar o discutido teoricamente no espaço formativo.
Esteve muito presente ao longo de todo este processo a reflexão de cada ação
desenvolvida, independente de qual ela fosse. É importante que futuro professor perceba a
relevância de refletir sobre suas práticas, ao longo de toda a sua vida, pois isso lhe permite
compreendê-las melhor e, principalmente, readequar e reorganizar as ações que realiza. Por
isto, em diversos momentos oferecemos atividades para oportunizar repensar suas ações.
E, completando, a avaliação também foi bastante recorrente, dado que o futuro
professor precisa verificar como ele está se apropriando dos estudos realizados, como está
organizando seu ensino, se as atividades que realiza na escola então em consonância com o
papel que a mesma desempenha, se as ações que ele propõe cumprem um objetivo. De posse
dessa avaliação, ele poderá pensar quais medidas precisam ser tomadas, visando, assim, à sua
evolução como profissional responsável pela educação.
Partindo do suposto que as ações elencadas, anteriormente, se configuram como
essenciais para se pensar num espaço formativo que envolva futuros professores de matemática,
assumimo-las orientadoras para desenvolver o nosso estudo e obter subsídios que nos auxiliem
a analisar o movimento formativo de futuros professores de matemática ao estudarem
conteúdos dos anos iniciais; de modo específico, o conteúdo das quatro operações básicas.
Nossa intenção foi apresentar como se deu a formação de nosso espaço formativo
contemplando os respectivos encontros e seus objetivos, assim como as ações que
acompanharam todo esse processo, pois esse conjunto de elementos foi determinante para
compor nossas unidades de análise.
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Em nosso próximo item, apresentaremos como se deu a produção dos dados empíricos
da pesquisa, expondo os instrumentos do mesmo.

4.2.2

A produção dos dados empíricos: os instrumentos utilizados
De acordo com o que já apresentamos anteriormente, organizamos um espaço formativo

no contexto de um curso de extensão denominado “Conhecendo a matemática ensinada nos
anos iniciais”, organizado com o propósito de atender aos objetivos da presente pesquisa.
Para a produção de nossos dados empíricos, fizemos uso de instrumentos investigativos
que nos ajudassem a compreender o fenômeno estudado em sua totalidade. Esses instrumentos
foram: roteiro de questões orientadoras, respondido pelos participantes, por meio de um relato
escrito (inicial e final), gravações em áudio e vídeo, registro de atividades dos participantes,
sessões reflexivas e um diário de campo, elaborado pela pesquisadora a partir da observação
dos encontros realizados pelos sujeitos.
A seguir, exporemos cada um dos instrumentos que serviram para a produção de nossos
dados empíricos.
O relato escrito, organizado a partir de questões orientadoras, aconteceu em duas etapas:
a primeira durante uma ação inicial do curso (relato escrito inicial), e a segunda em sua etapa
de finalização (relato escrito final). O primeiro relato escrito foi organizado para conhecer um
pouco melhor os sujeitos que se interessaram em participar de nosso espaço formativo. Para tal,
elaboramos um roteiro (APÊNDICE B), composto por dez questões que contemplavam
assuntos relacionados aos dados pessoais dos participantes; o motivo de ingressarem no Curso
de Matemática Licenciatura; suas impressões a respeito da matemática e o seu ensino nos anos
iniciais; e as expectativas deles a respeito do curso de extensão.
O segundo relato escrito tinha a intencionalidade de realizar um fechamento de todas as
ações realizadas no curso de extensão, visando compreender as percepções dos participantes e
as implicações que o desenvolvimento dele tinha desencadeado nos sujeitos. Ele foi composto
por nove questões (APÊNDICE C), que envolviam assuntos referentes a estudar, planejar,
organizar e avaliar ações de ensino nos anos iniciais. Ambos os relatos foram disponibilizados
por meio de um e-mail, via Formulário Google®.
Como queríamos captar todo o desenvolvimento de nosso espaço formativo, optamos
por registrar cada momento, por meio das gravações em áudio e vídeo. A escolha deste
instrumento aconteceu pelo fato de que, muitas vezes, pelos mais diferentes fatores só o olhar
do pesquisador em si não dá conta de analisar o processo de forma mais minuciosa, por isso ter
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esse material armazenado seria um modo de permitir analisar mais cuidadosamente as ações
desenvolvidas, vendo o todo.
Durante os encontros, dependendo do tipo de ação desenvolvida com os sujeitos, se
fazia necessário o registro de atividades das ações realizadas. Esses fragmentos nos auxiliariam
a observar o nosso fenômeno de estudo em seu movimento, pois tais registros eram
provenientes de discussões de estudos realizados, elaboração de atividades, entre outros. Assim
sendo, eles poderiam nos trazer indícios da compreensão dos temas abordados pelos sujeitos.
As sessões reflexivas favoreceram realizar discussões orientadas, que permitiram aos
envolvidos, de fato, refletir sobre o tema a ser debatido. Magalhães (2002, p. 21) fala que
organizar um espaço que contemple a realização destas ações “[...] seria, assim, um lócus em
que cada um dos agentes tem o papel de conduzir o outro à reflexão crítica de sua ação ao
questionar e pedir esclarecimentos sobre as escolhas feitas”. Em nossa pesquisa, o uso das
sessões reflexivas ocorreu para oportunizar de forma intencional e organizada as discussões
relacionadas à atividade pedagógica, e, de modo especial, uma certa reflexão dos sujeitos diante
a prática pedagógica.
Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006), o diário de campo ou de bordo usado pela
pesquisadora é um dos elementos mais ricos que compõem a produção de dados no
desenvolvimento de uma pesquisa. “É nele que o pesquisador registra observações de
fenômenos, faz descrições de pessoas e cenários, descreve episódios ou retrata diálogos. Quanto
mais próximo do momento de observação for feito o registro, maior será a acuidade da
informação” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 119).
Desta forma, expostos os instrumentos que nos auxiliaram nesse movimento de
produção dos dados empíricos, a seguir apresentaremos como foi a sistematização deles.

4.2.3 O procedimento analítico: em busca da sistematização dos dados
Atingir os objetivos propostos em uma pesquisa envolve muitos processos que o
pesquisador precisa desenvolver. No entanto, julgamos que o momento de sistematização dos
dados produzidos é um ponto crucial para o pesquisador, pois ela tem de estar de acordo com
os elementos teóricos dos quais ele se apropriou durante o estudo, caso contrário é provável que
se corra “o risco de falarmos da teoria, e não com a teoria” (ARAÚJO; MORAES, 2017, p. 59).
Araújo e Moraes (2017) indicam que o momento de “coletar os dados” em uma pesquisa
serve como caminho para distinguir certas generalizações e abstrações do fenômeno estudado,
com isso, podem elaborar abstrações teóricas fundamentadas nas extensões particulares do
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fenômeno empírico. Estas mesmas autoras, destacam, que esse movimento “refere-se
fundamentalmente à ação de revelar o fenômeno em seu próprio processo de desenvolvimento,
condição fundamental para se determinar os aspectos essenciais do fenômeno em questão”
(ARAÚJO; MORAES, 2017, p. 59).
De acordo com o que nos apresenta Borowsky (2017, p. 100) “analisar os dados da
pesquisa é um movimento dialético, que desencadeia a reflexão entre a teoria que é estudada e
os novos elementos que emergem dos dados”. É neste processo que o pesquisador tentará
explicar todo o fenômeno que contempla este movimento.
Em nossa pesquisa, para poder olhar os dados obtidos nesse processo, faremos uso de
unidades de análise, a partir da definição elencada por Vigotsky (1991, p. 4).

Entendemos por unidade o produto da análise que, ao contrário dos elementos,
conserva todas as propriedades fundamentais do todo e que não pode ser subdividido
sem que aquelas se percam [...] A verdadeira unidade da análise biológica é a célula
viva, que possui todas as propriedades básicas do organismo vivo.

Ao se utilizar das unidades de análise, o pesquisador deve encontrar elementos que lhe
permitam não decompor o todo, mas sim, conservar suas especificidades, pois é desse modo
que ele poderá garantir o olhar para a pesquisa, contemplando toda a sua essência.
Esta definição proposta por Vigotsky se aproxima do conceito de isolado, apresentado
por Caraça (1951, p. 112, grifos do autor), ao denominar que “na impossibilidade de abraçar,
num único golpe, a totalidade do Universo, o observador recorta, destaca, dessa totalidade um
conjunto de seres e factos abstraindo de todos os outros que com eles estão relacionados”. O
isolado é uma parte da realidade, recortada aleatoriamente, pois “é do bom senso do observador
recortar o isolado de estudo, de modo a compreender nele todos os fatores dominantes, isto é,
todos aqueles cuja ação de interdependência influi sensivelmente no fenômeno a estudar”
(CARAÇA, 1951, p. 112).
Caraça e Vigotsky acreditam na possibilidade de se ter um método de análise capaz de
permitir que o pesquisador compreenda como um todo o fenômeno a ser estudado. Olhando
para os termos “isolado” e “unidades”, apresentados pelos autores mencionados, Araújo e
Moraes (2017, p. 67) complementam que

determinar o isolado ou a unidade mínima de análise de um fenômeno é, nesse sentido,
um primeiro produtor da análise. Isso se dá porque a análise, ao lidar com a
investigação de um determinado fenômeno empírico, propondo modificações no
mesmo no plano da análise, permite-nos determinar as relações essenciais e
necessários que organizam o fenômeno em questão.
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Ao adotar a proposta de Vigotsky, o movimento de nossa pesquisa nos permitiu elencar
quatro unidades de análise, porém, destas unidades de análise, duas coincidem com as de
Binsfeld (2019), que desenvolveu neste mesmo período sua pesquisa de mestrado em que o
objetivo foi compreender a aprendizagem de futuros professores para a Educação Infantil ao
se colocarem em um movimento de organizar jogos pedagógicos para o ensino de matemática
na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural e buscava responder a seguinte questão: quais
aprendizagens permeiam o processo formativo de futuros professores, ao se colocarem no
movimento de organizar jogos pedagógicos para o ensino de matemática na Educação
Infantil?. Conseguimos identificar que, apesar de as pesquisas terem focos distintos: Educação
Infantil e Anos Iniciais, elas têm em comum a preocupação com os fenômenos que cercam a
Atividade Pedagógica. Em virtude disso, foi possível estabelecer duas unidades de análises
comuns que dão conta de investigar a particularidade de cada pesquisa. Na Figura 29,
apresentamos nossas unidades de análise, sendo que as unidades 2 e 3 coincidem com as de
Binsfeld (2019).
Figura 29 – Unidades de análise

Fonte: Sistematização da autora.

A unidade 1 tem a finalidade de compreender os motivos que levaram futuros
professores a procurar um espaço de formação, bem como as percepções deles relacionados à
docência. Já na unidade 2 buscamos entender a importância dos conhecimentos para ensinar, a
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fim de contribuir neste movimento de discutir sobre o ensino nos anos iniciais. A unidade 3 tem
a intenção de identificar como se dá o processo de estudar, planejar e implementar ações
elaboradas pelos sujeitos, elementos fundamentais na organização do ensino. E por fim, a
unidade 4 pretende encontrar elementos que auxiliem a olhar em que medida todo esse processo
constituído dentro do espaço formativo possibilitou ou não uma mudança de qualidade dos
sujeitos envolvidos.
Para contextualizar como chegamos às presentes unidades de análise, apresentamos no
Quadro 6 o movimento que permeou a constituição de nossa análise.

Analisar o
movimento
formativo de
futuros
professores de
matemática, ao
estudarem
conteúdos dos
anos iniciais; de
modo específico,
o conteúdo das
quatro operações
básicas.

OBJETIVO
GERAL

Fonte: Sistemtizado pela autora.

Quais
aprendizagens
ocorrem quando
futuros
professores de
matemática se
colocam num
movimento de
estudar e refletir
sobre a
organização do
ensino nos anos
iniciais?

QUESTÃO DE
PESQUISA

Promover um
espaço de
discussão no
contexto das
quatro operações
matemáticas
básicas, a partir
de uma proposta
teóricometodológica de
ensino

OBJETIVO
FORMATIVO

Quadro 6 – Organização da pesquisa

Diferentes ações
realizadas no espaço
formativo sejam elas
de estudo,
planejamento e
discussão.

Analisar como um
espaço formativo,
organizado
intencionalmente, pode
promover mudança de
qualidades nos sujeitos
que dele participam.

Leituras, discussão e
reflexão sobre a
matemática e
aspectos relativos a
ensinar.

Apontar possíveis
desafios identificados
por futuros professores
de matemática, ao
refletirem e discutirem
sobre ensinar.
Leituras sobre a
matemática dos anos
iniciais e sobre a
AOE; Planejamento e
organização das
situações
desencadeadoras de
aprendizagem.

Relato escrito;
discussões e reflexões
no espaço formativo.

Identificar a motivação
de futuros professores
de matemática em
participar de um espaço
formativo.

Elencar possíveis
mudanças com relação
à conhecimentos, ao
organizar o ensino das
operações matemáticas
fundamentais.

AÇÕES

AÇÕES
INVESTIGATIVAS

O ESPAÇO
FORMATIVO COMO
PROMOTOR DA
MUDANÇA DE
QUALIDADE

O MOVIMENTO DE
APRENDIZAGEM
SOBRE A
ORGANIZAÇÃO DO
ENSINO

CONHECIMENTOS
PARA ENSINAR

MOTIVOS E
PERCEPÇÕES
INICIAIS

UNIDADES DE
ANÁLISE

8.

7.

Novas percepções para
ensinar matemática
Novas percepções sobre
os anos iniciais

Sobre modos e ações
para planejar
6. Sobre aprender a
ensinar matemática
5.

3. Refletindo sobre
conceitos matemáticos
4. Os desafios encontrados
na atividade de ensino

Os motivos iniciais
para participar de um
curso de extensão
2. Percepções iniciais
relativos à docência
1.

EPISÓDIOS
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Embora as presentes unidades de análise se expressem por meio de momentos
específicos que compõem o espaço formativo, elas podem ser consideradas unidades, pois,
graças a elas, se manifesta a totalidade do fenômeno estudado. Estas unidades não aconteceram
de uma forma linear, nem estão estabelecidas de modo a atender uma sequência, mas são
fundamentais para nos auxiliar a compreender nosso objeto de estudo.
Para apresentar as unidades de análise, como aporte metodológico faremos uso de
episódios, que, conforme propõe Moura (2004, p. 276),

[...] poderão ser frases escritas ou faladas, gestos e ações que constituem cenas que
podem revelar interdependência entre os elementos de uma ação formadora. Assim,
os episódios não são definidos a partir de um conjunto de ações lineares. Pode ser uma
afirmação de um participante de uma atividade não tendo impacto imediato sobre os
outros sujeitos da coletividade. Esse impacto poderá estar revelado em um outro
momento em que o sujeito foi solicitado a utilizar-se de algum conhecimento para
participar de uma ação no coletivo.

Utilizar os episódios, na perspectiva defendida por este autor, permite organizar os
dados obtidos de maneira que o fenômeno estudado se recomponha em sua totalidade, gerando
assim novas generalizações. Para compor os episódios da presente pesquisa, são elencadas
cenas que nos favorecem observar “ações reveladoras do processo de formação dos sujeitos
participantes” (MOURA, 2004, p. 272). Portanto, estes são os elementos que irão compor cada
unidade de análise.
Diante do que apresentamos no decorrer deste capítulo, destacamos a importância de o
pesquisador ter muito bem constituídos os procedimentos metodológicos que o guiaram no
desenvolvimento do seu trabalho. Ao fazermos uso dos pressupostos teóricos e metodológicos
da THC, entendemos que o nosso olhar para o objetivo da pesquisa busque compreendê-los em
sua totalidade.
Finalizamos este capítulo, apresentando na Figura 30 o desenho de como
compreendemos nossa pesquisa.

Fonte: Sistematização da autora baseada em Perlin (2018) que se fundamentou em Araújo e Moraes (2017).

Figura 30 – Desenho da pesquisa.
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5

UNIDADE DE ANÁLISE: UM OLHAR PARA OS DADOS PRODUZIDOS
De acordo com o que já foi mencionado anteriormente, organizamos um espaço

formativo, construído a partir da elaboração de um projeto que desencadeou um curso de
extensão intitulado “Conhecendo a matemática ensinada nos anos iniciais” o qual foi oferecido
aos sujeitos participantes da pesquisa.
Por meio desse projeto, orientador das ações que realizamos, intencionamos atender
nosso objetivo geral de pesquisa: analisar o movimento formativo de futuros professores de
matemática, ao estudarem conteúdos dos anos iniciais; de modo específico, o conteúdo das
quatro operações básicas. Assim como as ações investigativas:
•

Identificar a motivação de futuros professores de matemática em participar de um
espaço formativo.

•

Apontar possíveis desafios identificados por futuros professores de matemática, ao
refletirem e discutirem sobre ensinar.

•

Elencar possíveis mudanças com relação à conhecimentos, ao organizar o ensino das
operações matemáticas fundamentais.

•

Analisar como um espaço formativo, organizado intencionalmente, pode promover
mudança de qualidades nos sujeitos que dele participam.
Em virtude de termos constituído um espaço de formação intencionalmente organizado

para esta pesquisa, também elencamos o seguinte objetivo formativo: promover um espaço de
discussão no contexto das quatro operações matemáticas básicas, a partir de uma proposta
teórico-metodológica de ensino.
Retomada estas considerações a respeito de nossa pesquisa, esclarecemos que o olhar
para os dados produzidos vai na direção de tentar encontrar subsídios que possibilitem perceber
como o futuro professor de matemática compreende os processos de ensino e aprendizagem
deste conhecimento nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Os dados que serão apresentados aqui foram fruto dos encontros realizados com os
sujeitos da pesquisa ao longo do curso de extensão. Durante esse processo, devido aos
inesperados que acontecem no desenvolvimento de uma pesquisa, algumas ações precisaram
ser reorganizadas, algumas incorporadas e outras até mesmo retiradas. Neste sentido, foi nesse
movimento que aconteceu nosso espaço formativo, visando encontrar subsídios que atendessem
ao nosso objetivo de pesquisa.
Esses são resultados de diversos momentos de nosso espaço formativo, os quais não são
expostos necessariamente de uma forma linear, nem apresentados em sua totalidade, mas
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selecionados para ajudar a detectar elementos que vão ao encontro das unidades de análise
presentes neste trabalho, permeando assim a natureza e a qualidades das ações. Este
encaminhamento corresponde ao que nos orienta a organização em episódios. Para tanto, os
dados serão expostos através de episódios e cenas na perspectiva de Moura (2004), conforme
já apresentamos no capítulo 4. Estes foram obtidos pelo acompanhamento da pesquisa e
registrados em áudio e vídeo, organizados em quatro unidades de análise, que são: 1)Motivos
e percepções iniciais; 2)Conhecimentos para ensinar; 3)O movimento de aprendizagem sobre a
organização do ensino, 4)O espaço formativo como promotor da mudança de qualidade (estas
unidades já foram brevemente apresentadas no capítulo 4).
Ressaltamos que as ações que compõem nosso espaço formativo foram organizadas
intencionalmente para atender nosso objetivo. Desta forma, salientamos que ao pensar, estudar,
planejar e avaliar as ações que fazem parte deste estudo, oportunizaram a pesquisadora estar
em movimento de formação, elementos estes que fazem parte da atividade pedagógica e que
possibilitam mudanças qualitativas no processo de aprendizagem da docência.
Com isso, no Quadro 7 apresentamos as unidades de análise compostas por seus
episódios e respectivas cenas.

UNIDADE 3
O movimento de aprendizagem
sobre a organização do ensino

UNIDADE 2
Conhecimentos para ensinar

UNIDADE 1
Motivos e percepções iniciais

UNIDADE DE ANÁLISE

Episódio 6
Sobre aprender a ensinar matemática

Episódio 5
Sobre modos e ações para planejar

Episódio 4
Os desafios encontrados na atividade de ensino

Episódio 3
Refletindo sobre conceitos matemáticos

Episódio 2
Percepções iniciais relativas à docência

Episódio 1
Os motivos iniciais para participar de um curso de
extensão

EPISÓDIOS

Quadro 7 – Organização: Unidades, episódios e cenas

Cena2.1: Compreensão sobre matemática: os sentidos pessoais
Cena2.2: Compartilhando conhecimentos para além da matemática: as diferentes
atribuições ao ser professor
Cena2.3: O trivial, não é, necessariamente, fácil: os inesperados
Cena3.1: Insegurança: afinal, o que é um número cardinal e um ordinal?
Cena3.2: Desconstruindo: a importância de conhecer outros sistemas de
numeração
Cena3.3: Sobre “pedir emprestado”: a importância de como compreendemos este
termo
Cena3.4: E o nome da operação é: adicionar ou somar?
Cena4.1: E quando existem lacunas? Os desafios da docência
Cena4.2: Estudos dos textos: quando a necessidade desencadeia novos motivos
Cena4.3: Quando uma proposta metodológica desperta a curiosidade: a
influência da AOE
Cena4.4: Sobre organizar o ensino: possibilidade além do planejamento
Cena5.1: É preciso sair da zona de conforto: sobre planejar e se desafiar
Cena5.2: Respeitando as etapas do ensino: quando a preparação é diferente
Cena5.3: Dúvidas ao realizar um planejamento: uma ação envolvendo divisão
Cena5.4: Pensando na elaboração de uma história: com crianças o processo é
outro
Cena6.1: Quando um vira dez: os desafios ao ensinar
Cena6.2: É de mais ou de menos? Quando o enunciado faz toda a diferença
Cena6.3: Mas é só uma continha de menos! Quando ensinar nos causa dúvidas
Cena6.4: Quando tudo vira pizza: os desafios ao se pensar em situações
problemas
Cena6.5: Quando o simples se torna difícil: os inesperados ao explicar o que
julgamos conhecer

CENAS
Cena1.1: A formação inicial e o curso de extensão: das necessidades aos motivos
Cena1.2: Matemática nos anos iniciais: primeiras compreensões
Cena1.3: Aproximar-se: contribuições da matemática nos anos iniciais

(continua)
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Fonte: Esquematizado pela autora

Episódio 7
Novas percepções para ensinar matemática

UNIDADE 4
O espaço formativo como promotor
da mudança de qualidade

Episódio 8
Novas percepções sobre os anos iniciais

EPISÓDIOS

UNIDADE DE ANÁLISE

(conclusão)
CENAS
Cena7.1: Quando explicar é algo natural, mas não é: discutindo o algoritmo
Cena7.2: O zero não cai do céu! Quando deixamos de aceitar o “é regra”
Cena7.3: Precisamos refletir sobre as ações mentais de adição e subtração:
quando se apropriar se faz necessário
Cena7.4: Os desafios encontrados ao ensinar: conhecendo os anos iniciais
Cena8.1: Responsabilidade: os anseios ao se colocar em uma situação de ensino
nos anos iniciais
Cena8.2: Sobre pensar na organização do ensino nos anos iniciais: desafios e
dificuldades
Cena8.3: Quando o motivo coincide com o objeto: a necessidade de se aproximar
dos anos iniciais
Cena8.4: Tentando cobrir lacunas: os impactos de um curso de extensão
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5.1 UNIDADE 1 – MOTIVOS E PERCEPÇÕES INICIAIS
Em nossa primeira unidade de análise, buscamos identificar o que teria motivado os
sujeitos participantes de nossa pesquisa a se inserirem em um espaço formativo, oferecido por
meio de um curso de extensão, assim como conhecer as percepções que eles possuíam com
relação à docência. Consideramos esse movimento importante, porque nos permitiu conhecer
melhor o grupo em questão.
Os motivos que fazem com que um indivíduo se insira em um espaço de formação
podem ser de diferentes naturezas, que vão estar sempre relacionados com os interesses que
cada um tem ao buscar esse espaço, e isto vai estar diretamente associado ao sentido pessoal
que cada um irá atribuir à temática em questão. O mesmo acontece com as percepções que eles
possuem relativos à docência, muitas vezes oriundas das experiências e das vivências por que
eles passaram.
Traremos elementos que apontam em que medida os sentidos pessoais atribuídos pelos
sujeitos vai ao encontro da significação social de um curso de extensão que visa contribuir para
a formação dos sujeitos que dele fazem parte. Desse modo, a presente unidade por meio de seus
dois episódios, busca apresentar elementos que mostrem o que motivou os sujeitos a
participarem de um curso de extensão.
Figura 31 – Unidade 1

Fonte: Sistematização da autora.
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5.1.1

Episódio 1 – Os motivos iniciais para participar de um curso de extensão
No intuito de encontrar elementos que nos mostrem como o futuro professor de

matemática compreende a matemática dos anos iniciais, assim como a importância que ele
atribui a ela, se faz necessário apresentar o que motivou os sujeitos desta pesquisa a participar
de um curso de extensão sobre a temática, assim como as perspectivas iniciais do presente tema.
Um dos elementos que pode nos auxiliar a compreender certas apreensões trazidas pelos
sujeitos é entender os motivos que os levaram a participar do presente curso. Para nos auxiliar
a fundamentar essa discussão, respaldamo-nos em Leontiev (1978) que aponta que existem dois
tipos de motivos que impulsionam o sujeito a tomar uma decisão: os motivos compreensíveis e
os eficazes. Também traremos indícios sobre como eles compreendiam a matemática dos anos
iniciais e de que maneira a aproximação com esta temática pôde contribuir para a formação
inicial deles.
Em nossa primeira cena apresentada a seguir, discorrermos a respeito do que motivou
os sujeitos a participarem do curso de extensão.
Quadro 8 – Cena1.1: A formação inicial e o curso de extensão: das necessidades aos motivos
(continua)
Descrição (Cena 1.1) – Em um primeiro encontro realizado com o grupo de participantes da pesquisa, além de
apresentar aos mesmos como se constituiria o curso, tínhamos a intenção de saber quais motivos levaram eles
a participar do mesmo. Neste sentido, a presente cena é um recorte desse encontro em que antes de expor a
proposta à eles, foi realizada a seguinte questão pela pesquisadora: O que levou vocês a participarem desse
curso?
1. Isabela: Como eu ainda não fiz estágio e eu ouço muita gente comentar que vai para estágio e mesmo sendo
fundamental séries finais, o pessoal tem dificuldade. Como é sobre as séries iniciais, eu imaginei que iria
contribuir muito para isso. A gente sabe que a Educação Básica não é tudo aquilo que a gente queria que fosse,
infelizmente, e a gente tem que estar preparado para chegar lá e se deparar com esse tipo de dificuldade como
se fosse realmente uma criança das séries iniciais. Além da ACG.
2. Monique: Eu, primeiro, por causa que o Eduardo me falou, nem tinha visto, foi ele que me convidou para
fazer. Aí, no primeiro momento eu pensei... Educação Infantil, anos iniciais... Então, não tem muito a ver com
o curso, mas aí depois eu pensei, é interessante também para relembrar, porque eu sou formada no magistério,
eu dei aula na 4ª série, sabe, e eu tenho saudade também. Foi uma época, assim, muito boa e isso traz muito,
ajuda muito a gente também, até na forma que você vai dar aula, você vai trabalhar em sala de aula e ajuda
muito, independe se você for dar aula no Ensino Médio ou aonde que seja, ajuda muito. Então, eu decidi fazer.
E também pela ACG.
3. Eduardo: Eu, por causa das horas também (ACG), mas também porque eu trabalho na escola, e nessa escola
é da 1ª série ao 5º ano, daí no 1º ano eu tomei um sufoco, também nos primeiros dias, até ficar na sala de aula,
até ficarem quietinhos deu aquela coisa... Meu Deus! Então, eu acho interessante mesmo já ter uma base, como
é que é essa parte de contagem, essas coisas, é por isso.
4. Água: Eu acho que nem tanto pelas horas, porque eu tenho os projetos e tal, mas eu queria participar também
pelo projeto e eu dou aula para meninos de escola particular e do 5º ano, e aí teve coisas que eu aprendi dando
aula só, sabe, tipo coisas do algoritmo, essas coisas eu vi olhando as coisas que eles tinham, através dessas aulas
que eu dou. Então, foi uma coisa que me fez pensar: assim eu posso aprender mais.
5. Luke: Por causa das horas.
6. Pitágoras: Só isso?
7. Luke: Sim, só.
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(conclusão)
8. Pitágoras: Pelo nome que é as series iniciais, que aqui não tem no nosso curso, no caso. E por curiosidade
também, e porque, na verdade, eu tenho mais afinidade com as séries iniciais do que com as séries finais.
9. Leão: Eu sinto bastante dificuldade, porque eu trabalho bastante com horas particulares, com os alunos e
muitos sendo dos anos finais do Ensino Fundamental ou até do Ensino Médio. Estes conceitos “super”
elementares que eles não sabem ainda e que a gente precisa explicar para eles e que, muitas vezes, eu tenho esta
dificuldade de saber como explicar para eles e até não tenho paciência para explicar esses conceitos para eles,
sabe. Então, é algo que eu também quero ver como que vai ser, para saber como trabalhar realmente esses
conceitos elementares e treinar isto, de ter essa paciência, esse dom de trabalhar isto.
Fonte: Acervo da pesquisadora, registrado em áudio (05.07.2018)

A cena apresenta o relato dos sujeitos sobre o que os motivaram a participarem de um
curso de extensão cujo foco é o ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Neste primeiro
encontro nos deparamos com a motivação inicial e curiosidades sobre a forma como acontece
os processos de ensino e aprendizagem nesta etapa do ensino (DIÁRIO DA PESQUISADORA,
05/07/2018, p. 1).
Segundo Leontiev (1978), o que impulsiona o surgimento dos motivos são as
necessidades que vão surgindo ao longo da vida do sujeito, seja esta de natureza pessoal ou
profissional. Estes motivos, geralmente, estão relacionados a um sentido pessoal que eles
atribuem às diferentes tarefas que fazem parte de sua vida. Assim, quando o objetivo da ação
não coincide com o objeto em questão, temos os motivos compreensíveis. Caso contrário, se
eles coincidem com o objeto da questão, temos os motivos eficazes. Então, “para encontrar o
sentido pessoal devemos descobrir o motivo que lhe corresponde” (LEONTIEV, 1978, p. 97)
Conforme pudemos inferir, emergiram diferentes motivos específicos que os
impulsionaram a participar do curso de extensão: preparação para o estágio, curiosidade,
afinidade com os anos iniciais, ACG (Atividades Complementares de Graduação), aprender.
Cada indivíduo tinha um motivo particular, decorrente de suas necessidades, que o tinha levado
a participar do curso de extensão.
Na fala de Eduardo (f.3), podemos inferir que sua participação, além da busca por um
certificado, foi também pelo fato de ele sentir a necessidade de se apropriar destes
conhecimentos em virtude de ele trabalhar com alunos dos anos iniciais, fato que coincidia com
o motivo de Água (f.4) que, ao se deparar com uma situação de ensino, a colocou em um
movimento de reflexão. Além disso, em algumas falas, como a de Leão (f.9), por exemplo, os
sujeitos enfatizaram que este processo poderia contribuir para sua formação, para que, assim,
pudessem auxiliar seus alunos que apresentavam dificuldades com conteúdos considerados
mais elementares na matemática ou ainda no espaço do estágio, como pontuou Isabela (f.1).
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Desta forma, por meio das expressões orais dos sujeitos, é possível encontrar fragmentos
que nos dão indícios que alguns deles buscavam conhecer melhor os processos de ensino e
aprendizagem dos anos iniciais, para incrementar sua formação e adquirir conhecimentos que
os auxiliassem, quando expostos a situações de ensino que os exigissem.
Leontiev (2010) nos explica que um motivo é eficaz, quando encaminha o sujeito para
o objeto da atividade, em oposição ao motivo compreensível, que acontece quando o sujeito
realiza uma ação apenas para atender a um determinado propósito, conforme vimos no exemplo
posto no capítulo 2, sobre a realização de um exame. Em uma das falas, é possível identificar
que um sujeito revelou ter optado pelo curso, pois queria obter um certificado. De acordo com
Leontiev (2010), temos aí um motivo compreensível, uma vez que o Curso de Matemática
Licenciatura da UFSM exige uma certa carga horário de atividades extraclasse. Portanto, o
motivo dele não coincidia com o objeto do curso, qual seja, possibilitar por meio das diferentes
ações uma contribuição na formação inicial dos sujeitos participantes.
Entretanto, nada impede que este motivo seja modificado, pois, segundo Leontiev
(1978), um motivo compreensível pode se transformar em motivo eficaz. É provável que,
durante o desenvolvimento do curso, o motivo deste sujeito possa ser transformado ou não, pois
“ ‘só motivos compreensíveis’ tornam-se motivos eficazes em certas condições, e é assim que
os novos motivos surgem” (LEONTIEV, 2010, p. 70, grifo do autor).
Cada sujeito participante do curso apresentou um motivo, originário de um sentido
pessoal que ele atribuía a uma determinada ação, portanto não há um motivo certo ou errado.
Leontiev (1978) pontua que o sentido pessoal manifesta a relação do motivo com seu fim, deste
modo, para entendê-lo, se faz necessário descobrir o motivo que o orienta.
De modo geral, por meio das falas dos sujeitos, podemos inferir que a escolha pelo curso
de extensão se deu devido a uma necessidade que cada um trouxe consigo, muito provavelmente
relacionada às vivências deles no Curso de Matemática Licenciatura, qual seja por sua estrutura
curricular, pelo estágio ou pelas ações que eles estavam desenvolvendo como futuros
professores. Algumas se entrelaçam, pois, esses sujeitos estavam em busca de compreender
melhor o ensino e a aprendizagem da matemática nos anos iniciais.
Dando continuidade à temática proposta pelo curso, em nossa próxima cena,
discorremos a respeito da percepção que cada sujeito tinha quanto à matemática ensinada nos
anos iniciais.
Quadro 9 – Cena 1.2: Matemática nos anos iniciais: primeiras compreensões
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Descrição (Cena 1.2): Posto os motivos que levaram os sujeitos a participar do curso de extensão, a presente
cena é composta por uma questão orientadora contida no relato escrito inicial que tinha a intenção de
compreender a visão dos sujeitos frente a matemática ensinada nos anos iniciais, a qual perguntava:
Q: Você têm conhecimento da matemática ensinada nos anos iniciais?
1. Eduardo: Sim. Eu atuo em uma escola no programa Mais Educação e Mais Alfabetização, acredito que devo
saber um pouco.
2. Leão: Muito pouco. Tive um contato por outro trabalho desenvolvido por uma mestranda na área de ângulos,
mas sobre como é o processo de ensino nos anos iniciais e os conteúdos abordados, desconheço.
3. Água: Algumas coisas ainda lembro do que aprendi nos anos iniciais, mas também tive a oportunidade de
dar algumas aulas particulares para alunos dos anos iniciais. Ainda assim, é vago.
4. Monique: Possuo certo conhecimento, devido já ter ministrado aulas em uma turma de 4º ano do Ensino
Fundamental.
5. Isabela: Não, eu olhei um pouco o que diz na BNCC, porém, não imagino como é esse trabalho.
6. Luke: Tenho, através da BNCC que lemos nas cadeiras anteriores.
7. Pitágoras: Não muito, só os conhecimentos de quando eu estava na escola e no momento quando ajudo meu
irmão de nove anos nas suas tarefas.
Fonte: Acervo da pesquisadora.

Conforme podemos observar, de um modo geral, os alunos apontaram que o
conhecimento da matemática trabalhada nos anos iniciais ainda era um pouco vago e os que o
possuíam havia sido resultado de experiências que eles tinham tido, principalmente, por meio
de aulas que ministraram para alunos desta etapa do ensino. Em momento algum, eles
apontaram ter tido contato com esse conteúdo no Curso de Matemática, isso acontece, pois o
curso tem formação voltada para os anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, e
nenhuma disciplina em sua matriz curricular contempla essa etapa de escolarização de forma
mais específica.
As falas dos participantes revelam que, em nenhuma disciplina cursada até então, fora
estabelecida alguma relação ou aproximação com esta etapa de escolarização. Sabemos que o
Curso de Matemática Licenciatura não tem por objetivo formar professores para os anos
iniciais, contudo, defendemos que a formação do professor para os anos finais e Ensino Médio
implica a necessidade de esse profissional ter conhecimento do que os seus alunos aprenderam
até eles chegarem às suas mãos.
Dois sujeitos mencionaram que o contato que haviam tido havia sido a partir da leitura
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento, lançado no final do ano de 2017
após algumas reformulações, e que veio substituir os Parâmetros Nacionais Curriculares (PNC).
Entretanto a fala dos sujeitos foi um pouco vaga, não trouxeram elementos que esclarecessem
como e com que propósito a leitura foi realizada, se foi apenas a fim de conhecimento ou com
alguma outra intencionalidade.
Tais respostas vão ao encontro com o que Bemme (2015) constatou em sua investigação.
Ele percebeu que os futuros professores de matemática, sujeitos de seu estudo, não tinham muita
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compreensão de como ocorria o ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Isto nos leva a pensar em certas situações em que, infelizmente, é comum encontrarmos
professores de matemática que responsabilizam os colegas que atuam nos anos iniciais pelo que
os alunos deveriam ter aprendido nesta referida etapa de escolarização até chegarem a eles.
Entretanto, este professor de matemática, muitas vezes, não tem conhecimento do que
realmente faz parte dos conhecimentos matemáticos ensinados nos anos iniciais.
A cena a seguir complementa o que acabamos de apresentar a respeito do conhecimento
dos sujeitos perante a matemática ensinada nos anos iniciais.
Quadro 10 – Cena 1. 3: Aproximar-se: contribuições da matemática nos anos iniciais
Descrição (Cena 1.3): Com a intenção de buscar elementos sobre uma possível necessidade dos futuros
professores se apropriarem do modo como ocorre o processo de ensino nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, constituímos esta cena a partir da seguinte questão orientadora do relato escrito inicial:
Q: Você considera relevante que o professor de matemática dos anos finais e ensino médio tenha
conhecimento de como acontece o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina nos anos iniciais?
1. Eduardo: Sim, pois a base que os alunos terão nas séries iniciais será de extrema importância mais adiante.
2. Leão: Com certeza, pois principalmente conhecendo esse processo, os professores que atuam nos outros anos
podem compreender melhor as dificuldades que os alunos trazem consigo e até propor um trabalho
compartilhado com o professor das séries iniciais.
3. Água: Completamente, pois assim saberia das possíveis dificuldades dos estudantes, além de ter ciência de
como é feito esse processo de ensino, como é possível introduzir conteúdos buscando relembrar conteúdos
vistos nos anos iniciais.
4. Monique: Sim e muito, pois é nessa fase dos anos iniciais que se constitui a base sólida do aprendizado,
tanto do ensino de matemática como das demais áreas que será de suma importância ao longo de toda a vida
estudantil dos alunos. O professor, independente da série que esteja ministrando suas aulas, precisa ter esse
conhecimento de como funciona o processo de ensino nos primeiros anos, para auxiliar em futuras dificuldades
que seus alunos possam carregar dessa base inicial da aprendizagem.
5. Isabela: Sim, com certeza. Como disse anteriormente ainda podem existir dificuldades nesse nível em
diversos anos seguintes. E, caso isso ocorra, ainda poderíamos como professores dos anos citados na pergunta,
direcionar o aluno a um melhor entendimento da dificuldade em questão.
6. Luke: Sim, pois é através do letramento da matemática nos anos iniciais que podemos identificar algumas
dificuldades dos alunos.
7. Pitágoras: Sim, pois faz muita diferença, ou seja, ter o conhecimento das dificuldades e aprendizado desde
cedo dos alunos.
Fonte: Acervo da pesquisadora.

Embora era de se supor que eles iriam responder afirmativamente a essa questão, já que
está relacionada à temática do curso, do qual participavam voluntariamente, suas escritas eram
relevantes, pois nos permitem compreender as suas justificativas. Por meio delas, podemos
identificar que, de um modo geral, eles julgavam importante essa aproximação com a intenção
de auxiliar seus futuros alunos a sanar possíveis dificuldades relacionadas aos conceitos
abordados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Outro fator que ficou evidente nas
respostas foi a importância atribuída a essa etapa do ensino, compreendendo-a como essencial
para o desenvolvimento dos alunos.
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Bemme (2015) também verificou, em sua pesquisa, que os participantes entendiam a
importância dos anos iniciais para a formação do indivíduo e declarou que, “embora tenhamos
a clareza de que sua formação não seja para atuar nesse nível do ensino, destacamos que eles
demonstraram a preocupação e o reconhecimento de que, nesta etapa, o ensino necessite de
profissionais bem formados para desenvolverem o trabalho docente.” (BEMME, 2015, p. 165).
Dessa forma, por mais que os sujeitos não tinham um conhecimento mais esclarecedor
sobre esta etapa de escolarização, assim como a forma como são desenvolvidos nela os
conceitos matemáticos, compreendiam sua relevância, em especial, por ser nessa etapa em que
são abordados conceitos considerados basilares para o ensino da matemática.
Além do mais, destacamos a fala de Leão (f. 2), ao mencionar uma parceria que poderia
ocorrer entre o professor de matemática e o professor que atua nos anos iniciais. Isto nos leva
a pensar na possibilidade de uma proposta de ensino para além de tentar achar possíveis
responsáveis pelo fracasso ou sucesso da aprendizagem matemática por parte dos estudantes.
Faz-se necessário compartilhar conhecimentos e ideias dos profissionais responsáveis para
propor e desenvolver ações que auxiliem os alunos a enfrentar tais dificuldades.
Neste episódio, propusemo-nos apresentar elementos que remetessem às impressões
iniciais dos sujeitos da pesquisa diante da sua participação em um curso de extensão que
envolve a matemática ensinada nos anos iniciais. Por meio das cenas selecionadas, oriundas de
excertos de um diálogo ocorrido durante o curso e do relato escrito inicial, foi possível
identificar que os motivos iniciais que levaram os sujeitos a participar do curso de extensão
eram de naturezas diversas, decorrentes das necessidades de cada um e que alguns buscavam
uma melhor compreensão dos processos de ensino e aprendizagem da matemática nos anos
iniciais, pautando-se na expectativa de que estes conhecimentos os auxiliariam, quando
estivessem diante de uma situação de ensino.
Após discorrer sobre os motivos iniciais que fizeram com que os sujeitos procurassem
se inserir em um curso de extensão referente ao ensino de matemática nos anos iniciais, em
nosso próximo episódio vamos discutir sobre as percepções iniciais que eles expressaram
referente à docência.
5.1.2 Episódio 2 – Percepções iniciais relativas à docência
De acordo com o que já expusemos em capítulos anteriores, esta pesquisa está centrada
na área da educação e como tal seu objeto de estudo é a Atividade Pedagógica que visa
possibilitar “a transformação dos indivíduos no processo de apropriação dos conhecimentos e
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saberes; por meio dessa atividade - teórica e prática -, é que se materializa a necessidade humana
de se apropriar dos bens culturais como forma de constituição humana” (RIGON; ASBAHR;
MORETTI, 2010, p. 24).
Em nosso caso, temos como objeto particular a formação inicial do professor de
matemática e, dessa forma, uma questão de relevância é buscar compreender como cada
participante da pesquisa compreendia as diferentes manifestações da Atividade Pedagógica.
Outro elemento a ser considerado é identificar em que medida a participação deles
proporcionou novas percepções e mudanças de sentidos nessa atividade, em especial
envolvendo a temática deste estudo.
Compreendemos como relevante apresentar subsídios que demonstrem como o futuro
professor de matemática, ao se colocar nesse movimento de constituir-se professor, enfrenta e
percebe os diferentes desafios que o exercício da docência demanda. Com isso, o presente
episódio foi constituído por meio de três cenas, oriundas de momentos relativos às diferentes
ações que fazem parte da docência.
A primeira cena foi composta a partir do relato escrito inicial e tem o propósito de
discutir sobre a percepção que os sujeitos tinham com a relação à matemática.
Quadro 11 – Cena 2.1: Compreensão sobre matemática: os sentidos pessoais
Descrição (Cena 2.1): Nesta cena, intencionamos compreender a percepção que os sujeitos tinham sobre a
Matemática. Assim, a presente cena, foi organizada a partir da seguinte questão orientadora que foi retirada do
relato escrito inicial respondida pelos alunos.
Q: O que é Matemática para você?
1. Leão: É uma ciência criada por necessidades humanas e que se preocupa atualmente com o processo de
ensino dos conteúdos matemáticos (Educação Matemática) e em aprofundar esses conteúdos, buscando novas
aplicações, teoremas... (Matemática Pura e Aplicada).
2. Eduardo: Matemática para mim é a razão da existência.
3. Elídio: Se formos parar para pensar tudo envolve números, medidas, volumes, enfim. Acredito que a
matemática está em tudo e devemos saber lidar com isso, saber como levar isto aos alunos tornando ela mais
clara, e explicando o porquê dos conceitos e definições mostrando diversas formas de levar estes.
4. Água: É uma ciência exata que estuda a solução de problemas que rodeiam o ser humano, é o meio de
generalizar situações que ocorrem no dia a dia.
5. Luke: É uma forma diferente de ver o mundo.
6. Monique: Matemática é muito mais que resolver cálculos, é a busca pelo conhecimento, pois a matemática
faz você refletir sobre o porquê de as coisas serem assim e não aceitar como uma verdade absoluta.
7. Isabela: Para mim, apesar da dificuldade que ela tem representado durante o curso, significa uma forma de
realização pessoal, visto que é o que pretendo exercer como profissão. Além disso, sempre tive afinidade com
ela enquando estudante da educação básica, portanto me proporcionou muitos momentos de alegria em cada
conquista alcançada na época. Hoje ela se tornou um certo obstáculo, mas mesmo assim nunca perdeu sua
beleza.
8. Pitágoras: É uma surpresa, a cada dia que passa tenho mais certeza que quero ser professora e ensinar os
meus futuros alunos de maneira diferente que aprendi matemática.
Fonte: Acervo da pesquisadora.
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A partir das diferentes vivências e experiências que o indivíduo passa, ele vai atribuindo
percepções sobre o mundo que o rodeia, e isto não seria diferente com a matemática. Algumas
respostas dos sujeitos nos ajudaram a inferir algumas visões que eles possuíam sobre essa
disciplina.
Ao nos reportarmos àquelas que se referiam especificamente à questão orientadora,
citamos a resposta do sujeito Leão (f.1). Nela identificamos que ele tinha uma visão bem
definida sobre o que é matemática, visto apresentar certa distinção a respeito de sua percepção
quanto à matemática, em formas de área do conhecimento, Educação Matemática e Matemática
Pura e Aplicada.
De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2006), a Educação Matemática é uma área do
conhecimento que se preocupa com os processos do ensino e da aprendizagem da matemática,
já a Matemática como área do conhecimento se preocupa com a produção de conhecimentos e
ferramentas para o desenvolvimento da própria Matemática. Ou seja, a resposta de Leão (f.1)
vai ao encontro da definição dos autores, o que sugere que sua atribuição possa ser resultado
das experiências e das vivências que ele vinha tendo, tomando-a como uma área do
conhecimento.
Na resposta de Água (f.4), é possível inferir que ela compreendia a matemática como
uma ferramenta que torna a vida do ser humano mais dinâmica. Ou seja, para ela, por meio da
matemática, é possível fazer uso de ferramentas simbólicas que, conforme nos aponta Moura
(2012, p. 185), são “capazes de permitir aos sujeitos os meios necessários para viverem
plenamente em sociedade”.
Já para Luke (f.5), a matemática podia ser vista como uma linguagem. Entender a
matemática como uma linguagem, conforme nos pontua Moura (2001), é partir do pressuposto
que ela foi criada pelo ser humano como uma forma de satisfazer as necessidades integrativas
e instrumentais de uma sociedade e, assim, possibilitar o seu desenvolvimento. Ainda, nesta
perspectiva, Moura (2007, p. 48) explica que

a matemática é um destes instrumentos que capacitam o homem para satisfazer a
necessidade de relacionar-se para resolver problemas, em que os conhecimentos
produzidos a partir dos problemas colocados pela relação estabelecida entre os
homens e com a natureza foram-se especificando em determinados tipos de linguagem
que se classificaram como sendo a matemática.

Dentre todas as falas uma, em especial, nos chama atenção: a de Isabela (f.7). A sua
percepção diante da matemática estava associada à sua trajetória de vida, conforme ela mesma
contou. Durante o período que estava na Educação Básica, a matemática era motivo de muita
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alegria, mas ela acabou se tornando “um certo obstáculo”, quando de seu ingresso no curso de
graduação. Ou seja, para ela a matemática era um reflexo das vivências e das experiências que
foi tendo como estudante.
O que aconteceu com Isabela (f.7) é muito comum de se encontrar nos Cursos de
Matemática Licenciatura. Durante o período da Educação Básica, há ainda aquela certa
afinidade, o gosto pela disciplina, a facilidade de trabalhar com os conceitos. Todavia, ao
ingressar na vida acadêmica, ocorre uma mudança nesses sentimentos, pois o sujeito começa a
conhecer uma “nova matemática” que parece diferente daquela que era vista na escola. Isso tem
a ver com “a organização inerente à grande parte dos cursos de graduação em Matemática, que
os transforma em experiências desagradáveis para a maioria dos indivíduos” (CEDRO, 2008,
p. 131). Muitas vezes este fato acaba sendo responsável pelas desistências do curso, conforme
comprova o imenso número de estudantes que abandonam o curso, logo após os primeiros
meses de aula.
Nesta cena, elencamos as respostas, que revelam indícios das percepções que os sujeitos
têm quanto à matemática. Isso se mostra muito importante, pois pode implicar possivelmente
no modo como ele irá ensiná-la. Fiorentini (1995) menciona que o professor, ao ensinar, sofrerá
influências das finalidades e dos valores que atribui ao ensino de matemática. Assim

[...] o professor que concebe a matemática como uma ciência exata, logicamente
organizada e a-histórica ou pronta e acabada, certamente terá uma prática pedagógica
diferente daquele que a concebe como uma ciência viva, dinâmica e historicamente
sendo construída pelos homens, atendendo a determinados interesses e necessidades
sociais. (FIORENTINI, 1995, p.4)

Como estamos tratando da visão dos indivíduos, não quer dizer que as percepções
apresentadas aqui já estejam cristalizadas, visto serem frutos, possivelmente, de um percurso
histórico que cada um percorreu. As respostas podem estar relacionadas a um sentido pessoal
que cada um atribui à matemática, mas como diz Leontiev (1978), este sentido pode ser
modificado.
Em nossa próxima cena, após apresentarmos as percepções que os sujeitos têm com
relação à matemática, nos propomos a conhecer outro elemento importante, ou seja, qual era o
sentido que eles atribuíam ao ser professor.
Quadro 12 – Cena 2.2: Compartilhando conhecimento para além da matemática: as diferentes
atribuições ao ser professor
(continua)
Descrição (Cena 2.2): Esta cena, é parte de um diálogo final da discussão do texto de Moura (2005), por meio
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(continuação)
um dominó (APÊNDICE D) que buscava fazer uma reflexão sobre a formação do professor, os processos para
se constituir um, assim como as implicações que essa profissão desencadeia. O ponto central desta cena é o
questionamento da pesquisadora: O que é para você ser professor?
1. Pesquisadora: O que vocês acharam deste texto?
2. Eduardo: Eu gostei, deu para entender melhor agora.
3. Isabela: Acho que ele instiga a gente a pensar.
4. Pitágoras: Eu acho que deixou mais claro o que é ser professor do que a gente estava acostumada a entender.
5. Isabela: Uma autorreflexão quem sou eu ali no “rolê” e o que eu vou fazer depois.
6. Todos: Risos.
7. Pesquisadora: Quem sou eu no “rolê” e quem sou eu professora?
8. Todos: Risos.
9. Pesquisadora: Agora vem a pergunta final, que todo mundo tem que responder.
10. Leão: Então dá as folhas para responder.
11. Pesquisadora: Não, eu não quero que vocês me digam o que está no texto, eu quero que vocês digam a
opinião mesmo de vocês, tudo bem vocês pensarem que com o texto vocês refletiram a respeito, mas eu quero
que todo mundo me responda. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas, todo mundo vai conseguir, porque a ideia
é vocês exporem o que vocês acham, da pergunta que eu fiz inicialmente: O que é para vocês serem professores
no atual momento que a gente vive? A gente está num momento enquanto sociedade, para além de questões
políticas, partidária em fim, cada um tem a sua opinião, mas o que representa para vocês hoje serem professores?
Podem responder no sentido, ser professor num sentido amplo, ser professor de matemática no atual momento
que a gente vive.
12. Elídio: Eu acho que é gostar muito da profissão. Porque no momento em que a gente vive, é uma total
desvalorização por parte do professor, ele tem que gostar muito do que faz primeiramente, principalmente
professor de matemática que vai ensinar nas escolas e que quer um mestrado, quer se especializar, acho que tem
que gostar bastante do que faz. E a vontade de ensinar, fazer maneiras, planejar maneiras, elaborar, é você
conseguir passar conceitos para o aluno, eu acho, o conceito, a ideia, o que é matemática talvez para ajudar eles
no cotidiano, visualizar isso sabe, é que tem tanta coisa.
13. Luke: Bom, o que é ser professor? É você poder pegar um indivíduo, posicionar ele dentro da sociedade
através de conhecimentos tanto conteudistas, quanto críticos e poder dar uma base para eles, digamos uma base
para ele formular o pensamento dele e com esse pensamento, ele consiga ser crítico dentro da sociedade. Então,
o professor não pode ser só focado em conteúdo, ele tem que ser conteúdo tanto social, racial, gênero e etc. Ele
tem que ter toda essa formulação, todo esse trabalho dentro da sala de aula com o aluno, ele não pode tratar o
aluno como simplesmente um ouvinte, você tem que ouvir o aluno. Então, o professor ele compartilha o
conhecimento dele e ganha conhecimento, ele é o que dá a voz ao aluno. Então, o professor é digamos mediado
usando o microfone do aluno, ele é o que vai fazer o aluno tanto criar os pensamentos dele quanto compartilhar
esses pensamentos. Ele pode tanto mediar estes pensamentos dos alunos para certo ou errado, mas não afirmar
que é errado ou é certo, quem tem que ter este pensamento é o aluno através do trabalho do professor.
14. Eduardo: Eu posso ser o próximo, faço das minhas palavras as do Elídio também, mas assim (...).
15. Pesquisadora: Não pode fazer as dele, tem que responder a tua.
16. Eduardo: O que eu vejo também, é que ser professor hoje em dia, que eu noto muito, é que dentro da sala
de aula você é a única pessoa, você é o professor e a única pessoa que o aluno (...) eu não sei como vou explicar
(...), mas é a única pessoa que o aluno confia, que ele está ali. É, como figura que passa respeito, porque em
casa a gente sabe nos dias de hoje a educação não é, estudar não é muito (...) não sei te explicar.
17. Pesquisadora: Você diz no sentido de que hoje o conhecimento ele está (...) as formas de acesso ao
conhecimento estão mais acessíveis do que, por exemplo, na época dos nossos pais que parece que hoje então
o professor (...)
18. Eduardo: É isso mesmo, eu que eu não estou sabendo explicar o que é.
19. Pesquisadora: É uma pergunta difícil, ela não é tão fácil.
20. Eduardo: Os pais não dão muita bola se o filho está estudando ou não, então você dentro da escola, é a
figura que o aluno se sente seguro, se sente mais à vontade também, tem isso, ser professor é isso, tem muito
mais coisas também, mas sempre vai repetir.
21. Isabela: Para mim, em princípio o professor, ser professor é se doar, porque eu acho que se você se formar
e simplesmente trabalhar, você vai ser um professor, mas você não vai ser um bom professor, porque você vai
pegar teu salário no fim do mês e não vai refletir se você ensinou. Então, você vai ter que se doar, seja como os
colegas falaram sempre aprendendo ao mesmo tempo que você ensina, seja buscando uma formação continuada,
seja pensando nas tuas tarefas como tarefas compartilhadas, porque que nem você falou antes, tem gente que
não consegue trabalhar em grupo alguma coisa assim, mas tem alguma coisa que numa tarefa em grupo você
sempre vai agregar o teu conhecimento. Então, eu acho que se doar é o principal para ser professor.
22. Eduardo: Tem a questão do tempo, mas professor não vai ter tempo para si, nunca tem, mas aí um aluno
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(conclusão)
vem e você sempre vai arrumar um tempo para ele e tratar um aluno não como cliente, mas como um aluno
mesmo.
23. Leão: O que eu acredito é que o principal fato de eu acreditar em ser professor, é acreditar que você esteja
transformando vidas e acreditando em uma sociedade diferente no futuro. Agora, a educação que o professor
pode transformar lá com os alunos é transformar vidas, é dar oportunidades melhores aqueles alunos, abrir os
olhos deles. Então, eu digo também que ser professor é ser amor, nosso amor pela docência de ver que a gente
está transformando pessoas, está transformando vidas, está transmitindo conhecimento sim, e além da
matemática é gratificante. O ser professor também tem que te fazer ir além dos conhecimentos, de estar se
reformando a cada dia, mas eu acho que é desafiante, ser professor também é desafio.
24. Monique: Como todo mundo falou, primeiro eu acho também que é amor, é muita paixão pelo o que você
faz, porque como eu me formei no Curso Normal, eu já vi gente quando eu estava me formando lá e eu já ouvi
dizer: O que você está fazendo aqui? Você não vai ganhar nada, você vai ser desvalorizado. E, também, vá ouvi
professores me dizendo assim: Eu sou professor porque eu fui fazer outra graduação, outra coisa e não deu
certo, vim fazer isso, foi o que deu e estou aqui. E não eram felizes, você tem que ser feliz no que faz e também
tem que saber se colocar no lugar do aluno, ouvir eles, saber ouvir também, ter essa troca com eles porque
muitas vezes o professor está lá, mas ele não sabe a dificuldade que o aluno está passando, então você também
tem que saber ouvir isso para poder entender e um monte de coisas, é difícil definir, não é fácil.
25. Pitágoras: Eu acho que, primeiramente, como muitos disseram tem que gostar porque eu acho que não é
uma tarefa fácil. Não é simplesmente entrar num curso de licenciatura e ah... vou cursar, mas, se você não gosta
realmente voê não vai aguentar suportar tudo o que acontece. E dentro das escolas, na atual educação que está
aí, eu acho que você também tem que saber além de você passar os conteúdos que é muito importante também,
mas não só isso, mas saber contextualizar isso com a realidade dos alunos.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (18.10.2018).

As apreensões das falas trazidas nesta cena revelam a percepção que cada um tinha a
respeito do ser professor. Um trecho, exposto por Monique (f.24), nos auxilia a iniciar esta
discussão “é difícil definir, não é fácil”. O intuito deste questionamento era, mesmo, colocar os
futuros professores para refletir, não só o que significava para cada um ser professor, mas
também o que essa escolha implicaria em suas vidas.
Apesar de cada um ter exposto sua compreensão, e de algumas respostas, de certa forma,
coincidirem, elas expressam, de um modo geral, desafios, angústias, incertezas, entre outros
elementos que marcam o ser professor nos dias de hoje. Podemos inferir que eles compreendiam
que ser professor vai muito além de compartilhar os conhecimentos de uma determinada
disciplina, aqui, no caso, a matemática, o que fica evidente na fala de Pitágoras (f.25).
Moura (2005) nos apresenta que, por muito tempo, o bom professor era aquele que
dominava o conteúdo específico de sua disciplina, no entanto, hoje em dia, esta premissa é só
em parte verdadeira. Essa não é mais a única condição que permite que o professor auxilie o
seu aluno na apropriação do conhecimento, possibilitando-lhe a aprendizagem. Há muitos
outros fatores que podem influenciar para que exista um sucesso por parte de alunos e
professores dentro do ambiente escolar, e estes já devem ser incorporados nos cursos de
formação inicial, como uma forma de preparar o futuro professor para os inesperados que irão
encontrar em sua formação.
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É a certeza, cada vez mais nítida, de que existem muitas variáveis para que tenhamos
uma educação de qualidade que nos faz pensar que é necessário a busca de respostas
não só no conteúdo de Matemática, mas também em outras fontes que possam
esclarecer o papel das licenciaturas na formação do professor e no sucesso da
educação escolar. (MOURA, 2005, p. 93)

Em algumas falas trazidas nesta cena, é possível identificar, também, que eles já
começavam a compreender o que era ser professor. Para ser professor não basta estar inserindo
em uma sala de aula, apenas preocupado em vencer certa demanda de conteúdo. Monique (f.24)
expressou a importância de haver diálogo dentro de uma sala de aula e de conhecer um pouco
para além dos muros da escola, pois são diversos os fatores que interferem no aprendizado dos
alunos.
Outro ponto importante retratado são os desafios diante das frustações que o professor
irá encontrar, os quais já eram sentidos pelos futuros professores, conforme podemos identificar
nas falas abordadas anteriormente, em especial nas de Leão (f.23) e Monique (f.24). Não só
eles, mas grande parte dos professores que atuam em nosso país, é, diariamente, exposta às mais
diferentes situações17. Isto vai ao encontro do que Lopes (2009) já apontava e que ainda hoje
é muito presente: ser professor nos dias atuais se configura como um grande desafio. As
demandas impostas pelo mundo são diversas e, como o professor desempenha um papel
significativo diante da sociedade, ele deve estar preparado para saber lidar com as mais
diferentes circunstâncias.
E, complementando, temos a desvalorização da profissão, que, conforme pudemos
constatar na fala de Monique (f.24), muitas vezes parte dos próprios colegas de profissão
ressaltava ressaltarem que ela não “ganharia nada”. Se esse “ganhar” se refere ao valor
financeiro em termos de salário, o professor não só sabe como também sente isso (MOURA,
2005). Infelizmente, a desvalorização vai além das condições econômicas, o professor enfrenta
diariamente em seu trabalho condições objetivas precárias que acabam afetando o bom
desenvolvimento de suas ações.
Entretanto, apesar de o cenário de trabalho do professor apresentar uma realidade que
não é a que todos almejamos na atualidade, algumas falas deles, em especial a de Leão (f.23),
demonstraram a convicção de que esta profissão pode trazer certa satisfação pessoal. Embora
em alguns momentos os sujeitos revelem uma visão um tanto romântica – possibilitar mudanças

17

Este fato pode ser comprovado por meio das inúmeras notícias que saem nos meios de informação, apresentando
o que o professor tem enfrentado no cotidiano de seu trabalho, muitas vezes, infelizmente até de agressões físicas
ele é vítima.
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na vida do indivíduo seja moral, intelectual ou social – isso pode representar uma motivação
na profissão docente.
As falas trazidas pelos futuros professores dão indícios que esta é uma profissão que não
se delimita a uma única definição, cada um, de acordo com a forma que a percebe, elencou
elementos importantes na docência que fazem parte do conjunto de ações que compõem a
Atividade Pedagógica. O processo de compreender o que é ser professor para cada um vai ter
uma forte relação com o modo como eles vão se constituindo professores no percurso de suas
trajetórias de vida. Se o indivíduo vai se apropriando da cultura humana por meio das mais
diferentes relações que estabelece (VIGOTSKI, 2009), o mesmo acontece com o sujeito que
escolhe a docência como profissão.
É pelas diversas inter-relações, seja no convívio familiar, social, profissional, entre
outros, que ele irá se apropriar dos conhecimentos necessários para sua área de atuação, assim
como a percepção que terá dela, e isso influencia fortemente o sentido atribuído ao ser professor
de cada um. Complementando com essas ideias, Dias e Souza (2017, p. 185) fundamentam que

além da formação como indivíduo e como sujeito social, a constituição do ser
professor demanda o suprimento de especificidades características da função que lhe
cabe desenvolver na composição da estrutura social. Sua essência consiste em
possibilitar aos estudantes meios para a apropriação das objetivações das esferas não
cotidianas.

Para concluir a análise desta cena, podemos elencar que, apesar de cada um ter trazido
suas particularidades e especificidades sobre sua compreensão do que significa ser professor, é
possível evidenciar indícios de que os sentidos pessoais abordados por eles neste momento, de
um modo geral, vão ao encontro da significação da Atividade Pedagógica. Além do mais,
destacamos o fato de que, embora já estivessem em formação inicial, os futuros professores
tinham uma percepção da complexidade que é a docência.
Em nossa última cena, abordamos uma discussão dos futuros professores a partir de um
relato em que um deles se viu diante de uma situação de ensino.
Quadro 13 – Cena 2.3: O trivial não é, necessariamente, fácil: os inesperados
(continua)
Descrição (Cena 2.3) – A presente cena foi constituída tendo por base um encontro onde foi discutido com os
sujeitos os dois primeiros capítulos do texto de Ifrah (2013) a partir de um jogo da memória (APÊNDICE E).
Neste texto, foram discutidos conceitos elementares da matemática, como o que levou o ser humano a criar os
algarismos, em que momento o símbolo dos algarismos tomou formas, entre outros, e ao ser abordado sobre a
importância dos conceitos mais elementares, surge a discussão a seguir.
1. Luke: Até os conceitos abstratos que a gente aprende aqui na faculdade, que se a gente não... não é palpável,
as coisas que a gente aprende se perde muito fácil.
2. Pesquisadora: Tem coisas que a gente toma como verdadeiro e não fica se questionando.
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(conclusão)
3. Luke: É, você não fica se questionando, se é realmente ou não.
4. Pesquisadora: E muitas vezes, você vai se questionar depois quando um aluno te pergunta, e você fica
pensando (...) o que eu vou responder? É definição! Claro que não é fácil explicar para um aluno.
5. Luke: Sim, eu sei porque eu fui explicar para o meu afilhado, que eu só dei aula digamos assim, particular
que foi para meu afilhado e para minha prima. Então, eu fui explicar o que era par e ímpar, não? [pausa] É, o
que era par e ímpar pra ele. Eu peguei e falei assim, fiquei 2𝑛 .
6. Todos: Risos.
7. Luke: E comecei a rir sozinho, porque aí deu um “delei”, deu um “delei” na minha cabeça aí eu fiquei (...).
8. Pesquisadora: Como assim 2𝑛 ?
9. Elídio: 2𝑛 , 2𝑛+1 ?
10. Pesquisadora: Pera aí, 2𝑛 ou 2𝑛?
11. Luke: Não, para par digamos.
12. Elídio: Mas então é 2𝑛.
13. Luke: Mas, era para explicar todos os números entendeu? A um é o que? Ímpar. Dois é o que? Par. Então,
eu pensei, e parei, e fiquei pensando, bem, mas como eu vou explicar para ele isso, que é tão fácil. Aí, a partir
do um, um é o que? Ímpar então dois é par.
14. Pesquisadora: Porque?
15. Luke: Entendeu, tipo na hora, eu não sei.
16. Pesquisadora: Porque?
17. Luke: Eu não sei [risos]. Aí, então, e o três? Ele parou e ficou (...) É ímpar. E o quatro? Par.
18. Pesquisadora: Então, você tentou explicar assim, partindo do um seria ímpar e ai você pula?
19. Luke: É uma ordem, aí sempre o próximo é par e se o próximo for par, o outro é ímpar, tipo uma lógica
assim.
20. Pesquisadora: Imagina a cabecinha dele tentando (...).
21. Luke: Sim, imagina ele [risos].
22. Alguém: E ele entendeu?
23. Luke: Eu não sei [risos].
(Falas misturadas com risos não identificadas)
24. Pesquisadora: Eu fico imaginando a expressão da criança quando ele falou 2𝑛 .
25. Luke: Não, eu não falei, eu pensei e dei risada sozinho.
26. Monique: Mas você falou que tinha falado.
27. Luke: Não, eu falei que deu um “leque” na minha cabeça e eu fiquei pensando.
28. Monique: É que as coisas assim tão simples para gente acho que é o mais difícil de você passar.
29. Luke: É, passar para eles.
30. Monique: É que é uma coisa tão simples você vai passar, então como eu vou ensinar isso, é tão óbvio, é tão
simples.
31. Pitágoras: É tão trivial.
32. Monique: É, eu acho que é o que acaba sendo o mais difícil.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (06.09.2018)

Nesta cena, gostaríamos de evidenciar o relato de Luke (f.5), desencadeado a partir de
uma discussão com o grupo a respeito do fato de que, muitas vezes, tomamos como verdade
certos conceitos, considerados “triviais” e não refletimos sobre eles. Cabe aqui a seguinte
reflexão: perante uma situação de ensino, o futuro professor de matemática se encontra
preparado para ensinar estes conteúdos tidos como “fáceis”?
Podemos perceber alguns elementos no depoimento posto por Luke em sua tentativa de
explicar o que era um número par e um número ímpar. O primeiro seria tentar compreender o
porquê a primeira coisa que ele pensou foi explicar utilizando o termo 2𝑛 , até porque, mesmo
tentando explicar de uma forma generalizada, esta maneira não seria a correta. Talvez isso se
deva ao fato de que, como ele mesmo mencionou, as únicas ocasiões em que ele se deparou
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com uma situação de ensino foi ao dar aula particular para seu afilhado e sua prima. A forma
como ele tentou explicar pode ter sido uma decorrência da forma que ele aprendeu, seja na
Educação Básica ou no Ensino Superior.
Neste instante, temos outro elemento que aparece na sequência, quando Luke percebeu
a forma que iria abordar este conceito, começou a “rir” e, posteriormente, a pensar como iria
explicar. Como ele mesmo afirmou, deu um “delei”, que poderia ser entendido como se, por
alguns instantes, ele estivesse à procura de como realizar aquela explicação. É perceptível que
Luke sabia o que era um número par e um número ímpar, sabia até realizar uma demonstração
da generalização para encontrar qualquer um desses números, no entanto, ao estar em uma
situação de ensino, ele se sentiu inseguro e ficou se questionado de que forma ele iria explicar
aquele conceito.
Esta cena nos permite refletir acerca da incompletude de conhecimentos necessários
para ensinar, quando diante de uma situação que exija isto do futuro professor. Não basta ter
somente o conhecimento específico, cumpre dispor de estratégias metodológicas de ensino que
auxiliem o professor durante este processo. Essa sensação de incompletude também foi
evidenciada na pesquisa de Perlin (2018) realizada com futuros professores de matemática que
estavam cursando o estágio supervisionado. Eles do mesmo modo se depararam com situações
que os fizeram pensar quais seriam os conhecimentos necessários no ato de ensinar.
Em sua pesquisa quanto ao ensino de matemática, Lopes (2009, p. 184), observou que
os estagiários participantes evidenciaram dois pontos importantes: “o primeiro é o de que ser
um professor que ensina matemática exige o conhecimento dos conteúdos desta disciplina; o
segundo é que isso não é o suficiente, visto que conhecimento dos conteúdos por parte do
professor não garante a aprendizagem do aluno”. Essa percepção ratifica o que acabamos de
expor na presente cena, ou seja, embora Luke soubesse o conceito, isso não lhe garantiu que
tivesse, realmente, conseguido ensinar seu afilhado.
Daí a extrema relevância de os conteúdos específicos caminharem juntos com os
conhecimentos didáticos e pedagógicos. Como bem ensina Libâneo (2014, p. 4-5):

Na concepção tradicional de ensino, o professor é visto como alguém que transmite
conhecimentos com base na lógica da disciplina ensinada, sendo muito comum a
afirmação de que para ensinar uma disciplina basta dominar seu conteúdo. O
conhecimento pedagógico é entendido, neste caso, meramente como repertório de
técnicas de ensino. Desse modo, boa parte dos professores ignora o fato de que o
conhecimento profissional de quem se dedica ao magistério compõe-se, ao menos, de
dois requisitos, a do domínio do conteúdo de uma disciplina e a do domínio de saberes
e habilidades para ensinar esse conteúdo.
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O professor não pode desconsiderar a importância de ambos os conhecimentos para
obter um bom desempenho do ensino de sua disciplina, pois, como afirma Perlin (2018, p. 145),
“para ensinar matemática não bastam os conhecimentos específicos da área e a experiência com
o ensino, mas também se fazem necessários conhecimentos pedagógicos e didáticos.”
Esse episódio desencadeou cenas que manifestaram os sentidos e as percepções
atribuídos pelos futuros professores no que diz respeito à docência. Eles compreenderam a
importância de o professor estar preparado para ensinar matemática, mas isso, também, poderia
ser gerador de uma sensação de insegurança, mesmo que fossem conteúdos considerados
“fáceis” no ensino de matemática.
A compreensão do ser professor está diretamente relacionada aos sentidos que eles
atribuem à profissão, quer dizer, o profissional não pode se restringir meramente aos
conhecimentos específicos e didáticos, ele terá que ir muito além para poder auxiliar os seus
alunos a se apropriarem dos conhecimentos produzidos historicamente e assim se
desenvolverem.

Reflexões sobre a Unidade 1

Em nossa primeira unidade de análise tínhamos a pretensão de direcionar nosso olhar
para nossos sujeitos, conhecê-los, saber suas apreensões e compreensões acerca da temática de
nosso estudo. Também esta unidade nos auxiliou a atender a uma de nossas ações investigativas,
qual seja, identificar a motivação de futuros professores de matemática em participar de um
espaço formativo.
Os fragmentos aqui apresentados nos indicam que, apesar do motivo particular de cada
um, de um modo geral, alguns motivos iniciais eram compreensíveis e outros eficazes, que vão
ao encontro da significação (LEONTIEV, 1978) de um curso voltado a futuros professores:
contribuir na formação dos sujeitos envolvidos.
Além do mais, foi possível perceber evidências que os sujeitos se sentiram preocupados
e interessados em conhecer e se apropriar dos conhecimentos matemáticos ensinados nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, e também revelaram compreender a importância de o professor
de matemática não só se apropriar desses conhecimentos ditos como básicos na matemática,
mas também saber ensiná-los.
Na Figura 32, apresentamos uma síntese referente a esta unidade.
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Figura 32 – Síntese unidade 1

Fonte: Sistematizado pela autora.

5.2 UNIDADE 2 – CONHECIMENTOS PARA ENSINAR
Partindo do pressuposto de que, na perspectiva de nossos pressupostos teóricos, a
atividade principal do professor é ensinar, é que foi organizada a presente unidade de análise.
Ensinar pode ser entendida como “uma ação que visa transformar-se ao transformar outra
pessoa, mudar o seu modo de ser e de agir” (MOURA,2001, p.144). Entretanto, para que isso
ocorra, é necessário que ele se apodere de certos conhecimentos tanto da área específica como
daqueles da área pedagógica.
Ao longo do desenvolvimento do espaço formativo houve momentos em que foi
possível realizar algumas reflexões a partir de conhecimentos que os sujeitos já possuíam
decorrentes de sua trajetória no Curso de Matemática Licenciatura e também de suas vivências,
o que se mostra importante para que eles estejam preparados para ensinar. Isto nos levou a
algumas inquietações com relação a possíveis desafios que os sujeitos podem encontrar em seu
percurso formativo, ao se apropriarem destes conhecimentos.
O professor, na condição de responsável por compartilhar os conhecimentos produzidos
ao longo da humanidade, deve dispor de certos conhecimentos que lhe possibilitem exercer sua
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função. Assim sendo, consideramos relevante discorrer a respeito das percepções iniciais dos
sujeitos com relação a conhecimentos requeridos no ato de ensinar.
A presente unidade de análise quer discutir por meio de seus dois episódios, momentos
em que os sujeitos discutiram e refletiram sobre assuntos, diretamente presentes, quando
expostos a uma situação de ensino. Na Figura 33, apresentamos os episódios seguidos de suas
respectivas cenas.
Figura 33 – Unidade 2

Fonte: Sistematizado pela autora.

5.2.1 Episódio 3 – Refletindo sobre conceitos matemáticos
É de fundamental importância que o professor de matemática domine o conhecimento
matemático que lhe cabe ensinar. Para tanto, ele precisa conhecê-lo e compreendê-lo, para que,
quando exposto a uma situação de ensino, ele tenha condições de desempenhar seu papel.
Compartilhamos com Moura (2012, p.4) ao abordar sobre aprender matemática que “tem sido
difícil ou quase impossível encontrar o modo de fazer com que os alunos e professores se
mobilizem em atividades que tenham por finalidade a apropriação do conhecimento
matemático”.
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Como temos a pretensão de, em nossa investigação, olhar para o processo formativo dos
futuros professores de matemática com o foco para o seu ensino nos anos iniciais, no primeiro
episódio desta unidade queremos apresentar elementos que identifiquem apreensões dos
sujeitos com relação ao conhecimento matemático, em especial, aqueles que, de um modo em
geral, são considerados triviais em seu ensino. Nossa finalidade não era avaliar nem julgar o
conhecimento que os sujeitos possuíam nessa área, mas sim, realizar uma reflexão do modo
como eles vinham compreendendo tais conceitos.
Sendo assim, por meio das quatro cenas, discutidas nesse episódio, buscamos realizar
um movimento que nos instigue a pensar acerca da importância de futuros professores de
matemática se apropriarem dos conhecimentos considerados elementares, para que assim,
possuam os subsídios necessários quando chegar o momento em que estes estejam na condição
de ensiná-los.
Quadro 14 – Cena 3.1: Insegurança: afinal, o que é um número cardinal e um ordinal?
Descrição (Cena 3.1): A cena a seguir relata a discussão realizada a partir da discussão do texto de Ifrah (2013),
que se deu por meio de um jogo de domino em que o grande grupo foi dividido em dois grupos pequenos para
realizarem o jogo. Os sujeitos deveriam dizer o que haviam entendido da seguinte frase:
“A noção de número recobre dois aspectos complementares o chamado cardinal, baseado unicamente no
princípio da equiparação, e o chamado ordinal, que exige ao mesmo tempo o processo de agrupamento e o da
sucessão.” (IFRAH, 2013, p. 48)
1. Pitágoras: Eu não quero comentar, porque eu não sei o que é um número (...) acho que é melhor passar para
o outro grupo.
2. Luke: Esta eu não lembro, equiparação?
3. Monique: Equiparação?
4. Pesquisadora: O autor está dizendo que ele recorre a dois aspectos.
5. Isabela: Querem passar a explicação?
6. Monique: A gente pode consultar também.
7. Pesquisadora: Será que precisa consultar? É basicamente vocês explicarem o que seria um número no
aspecto cardinal e ordinal, mas se vocês quiserem podem consultar.
8. Monique: Ordinal vem de uma ordem né? E equiparação...
9. Luke: Olha, eu não sei (...)
10. Monique: A equiparação não seria (...)
11. Luke: Eu acho que eles merecem um ponto, eles sabem, vamos passar.
12. Isabela: Bem basicamente um número cardinal é você contar 1, 2, 3,4, 5, por exemplo, isto é um grupo de
5, o ordinal é você falar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, é a ordem deles.
13. Luke: Não saber o que é um cardinal [risos], a gente faz matemática e não sabe o que é cardinal.
14. Monique: Mas o ordinal foi.
15. Pitágoras: A ordem sim, ordinal.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (06.09.2018).

Como podemos observar, é perceptível que o grupo que deveria comentar a citação se
sentiu desconfortável e um pouco inseguro, possivelmente pelo medo de errar ou de falar algo
equivocado. Cury (2006) alerta que, muito provavelmente, o fator emocional ocasionado por
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pré-julgamentos ou insegurança levam os sujeitos a evitarem abordar suas dificuldades ou
dúvidas com relação à matemática, principalmente na Educação Básica, mas isso se estende
também ao Ensino Superior, como revelaram as falas dos sujeitos.
Embora os sujeitos estivessem na graduação, eles ainda carregavam consigo essa
insegurança de se exporem, o que, infelizmente, é bem presente no Curso de Matemática
Licenciatura. Talvez porque culturalmente se acredite que o sujeito que opta por esse curso
possua um conhecimento matemático acima do normal, o famoso “gênio da matemática”. Então
se eles expuserem as suas dúvidas, temem ser alvo de críticas de seus pares e não aptos para se
encaixarem no padrão do curso.
O que chama atenção nesta cena é que a discussão se centra em dois termos matemáticos
considerados elementares (cardinal e ordinal). De todos os presentes no encontro, apenas
Isabela (f.12) respondeu convicta o que cada um representava. Monique (f.), apesar de ter
respondido sobre o número ordinal, não se mostrou segura em sua resposta, o que nos leva a
refletir se eles ou realmente não sabiam o significado destes termos ou, por não os usarem com
frequência, acabaram esquecendo. Ainda temos a fala de Luke (f.13), que, apesar da
descontração, de certo modo, questionou a sua formação.
Tais conceitos matemáticos realmente são mais discutidos nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e aparecem em livros didáticos como tema a serem ensinados pelos professores,
pois fazem parte do nosso cotidiano. Não temos dúvidas de que os sujeitos já tinham se
deparado com estes termos seja na Educação Básica ou no Ensino Superior, contudo por serem
considerados conceitos elementares, podem passar despercebidos, ao surgirem durante a
Graduação, ou considerados, principalmente pelos professores, como conceitos já apropriados.
O conhecimento relativo a esse ou a outros termos, tomado de mesma forma, derivam
de generalizações empíricas e não teóricas. Para explicar tais generalizações nos remetemos a
Fraga (2017, p. 47) que, ao se fundamentar em Rubtsov (1996), explica que

a generalização teórica é diferente da generalização empírica. A generalização
empírica consiste em valorizar as propriedades comuns e externamente semelhantes
de uma variedade de objetos, em uma comparação, e a generalização teórica supõe a
análise das condições de construção inicial de um sistema de determinado objeto por
meio da sua transformação. Esta última permite ao sujeito, após resolver uma série de
problemas concretos e práticos, aproprie-se dos conhecimentos. (RUBTSOV, 1996)

A apropriação destes dois termos apresentados, ordinal e cardinal, pode não ter ocorrido
de maneira que permitisse aos sujeitos os compreender, possibilitando, assim, não um

162

conhecimento teórico e sim um empírico, o que não garante que eles tenham entendido todas
as características que derivam destes.
De um modo geral, esta cena nos leva a indagar como nossos futuros professores de
matemática vêm se apropriando e refletindo a respeito do que normalmente no ensino de
matemática consideramos como “trivial”, quer dizer, como esses conhecimentos são tratados
na graduação, ou seja, como a formação inicial vem preparando esses futuros professores.
Enquanto os sujeitos não sentirem necessidade de se apropriar deste conhecimento, isto
não ocorrerá, pois, conforme pontua Moura (2012, p. 2),

[...] a aprendizagem é a busca de satisfação de uma necessidade individual
referenciada na cultura e mais, que esta mobilização só acontece se o sujeito tem as
condições objetivas para realizá-la, é preciso que os sujeitos se sintam capazes de se
apropriar do conhecimento produzido e usá-lo frente a um motivo conscientizado.

Determinados conhecimentos só farão parte dos sujeitos, quando eles tiverem um
motivo que atenda a uma necessidade que impulsiona a sua compreensão. Entretanto, em algum
momento, em uma situação de ensino isto pode ocorrer, por isso a relevância de que a formação
inicial ofereça oportunidades para que os acadêmicos discutam conhecimentos elementares da
matemática.
Na próxima cena que trazemos nesse episódio, apresentaremos um momento em que os
sujeitos foram instigados a desconstruir certo conhecimento com o qual estavam acostumados
há muito tempo, e isso ocasionou algumas dificuldades.
Quadro 15 – Cena 3.2: Desconstruindo: a importância de conhecer outros sistemas de
numeração
(continua)
Descrição (Cena 3.2): Em uma das ações realizada no curso de extensão, que contou com a participação da
Professora Liane, foi discutido a respeito de alguns tipos de sistemas de numeração e sua importância para a
compreensão do sistema de numeração decimal utilizado nos dias de hoje. Foram realizadas tarefas que
envolveram a troca de bases por agrupamento, a partir das quais acontece a discussão relatada a seguir.
1. Pesquisadora: Este material que estamos trabalhando hoje, ele tem uma intencionalidade ao ser trabalho,
que é a questão do agrupamento, de troca de base, ele tem uma intencionalidade por trás dele. Vocês veem esta
possibilidade de pensar em atividades, mais ou menos nesta perspectiva, para trabalhar nos anos finais?
2. Isabela: Eu nunca tinha pensando sobre isso.
3. Pesquisadora: Ou em algum outro momento, vocês tinham visto um material assim para trabalhar os
sistemas de numeração?
4. Isabela: Não sei se eu estou errada, mas me parece material dourado.
5. Professora Liane: Ele vai chegar lá, isto é para introduzir para agora a gente chegar lá, entende? No momento
que você fala primeiro no decimal é mais difícil dele verificar ou perceber...
6. Isabela: O problema é a gente mudar esse jeito de pensar. Eu estava conversando com o Elídio e tudo o que
eu falava eu dizia, esta aqui é a nossa centena, nossa dezena e nossa unidade, para mim mesmo conseguir me
expressar, porque eu não conseguia.
7. Professora Liane: Sim, este é o problema, por isso tem as correntes que defendem exatamente isto, que a
criança antes de falar na base dez, no nosso sistema decimal, que se trabalhe bastante estas diferentes bases...
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(conclusão)
agrupar, trocar, destrocar.
7. Professora Liane: Sim, este é o problema, por isso tem as correntes que defendem exatamente isto, que a
criança antes de falar na base dez, no nosso sistema decimal, que se trabalhe bastante estas diferentes bases...
agrupar, trocar, destrocar.
8. Pesquisadora: Mas, de um modo geral, vocês conseguem ver este material com alguma potencialidade que
o aluno possa abstrair, por exemplo, um sistema de numeração, com agrupamento, troca (...)
9. Leão: Eu acho melhor usar isso para o expoente, potenciação, porque isso daqui é importante, eu vejo como
importante, mas ao mesmo tempo não é tanto a realidade, porque a realidade é a base dez que a gente tem.
10. Professora Liane: Sim, a realidade é a base dez, mas a gente não pode ignorar que existem outras bases.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (27.09.2018).

Esta cena é um recorte de um encontro, cujo foco foi o trabalho de diferentes tipos de
sistema de numeração e de construção de números com uma base diferente da que estamos
habituados, ou seja, a base dez, a partir da ideia de agrupamento realizando trocas e destrocas.
No início do trabalho identificamos uma certa dificuldade por parte dos sujeitos em
realizar os agrupamentos solicitados por estarem habituados com o sistema de numeração
decimal. Este fato foi comprovado na fala de Isabela (f.6), ao retratar como ela estava sempre
se remetendo aos termos utilizados no sistema decimal.
Outro momento presente nessa cena foi quando Leão (f.9) demonstrou que, apesar de
achar relevante o trabalho com outras bases, não o considerava muito importante, pois não faz
parte da realidade que vivenciamos nos dias atuais. Entretanto, não utilizamos somente a base
decimal, um exemplo é a base sexagesimal, utilizada para a organização das horas. Portanto
não podemos desconsiderar a existência de outros sistemas de numeração.
Conforme pontua Moretti (2007, p.97), “compreender a essência das necessidades que
moveram a humanidade na busca por soluções que possibilitam a construção social e histórica
dos conceitos é parte do movimento de compreensão do próprio conceito”. Ou seja, ao realizar
este movimento, não estaremos só nos apropriando da história de um conceito, mas também de
um processo que faz parte da cultura na qual estamos inseridos.
Neste aspecto, então, é importante que o futuro professor de matemática conheça e se
aproprie destes conceitos, principalmente porque, por meio disto, ele pode vir a pensar em
possibilidades para o seu ensino. Esta perspectiva leva em consideração o movimento lógicohistórico dos conceitos.
Para Kopnin (1978), o histórico é dotado de todo o processo de transformação e
desenvolvimento que ele sofreu, já o lógico é o meio pela qual abstraímos e realizamos a sua
generalização. Logo, compreender o ensino neste sentido é considerar toda a essência dos
conhecimentos que foram sendo produzidos culturalmente.
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É de nosso conhecimento que ocorreu um longo processo até se chegar ao sistema de
numeração decimal e não se pode negar isso, pois, ao fazê-lo, é como negar uma parte de nossa
história. Daí a significância de o professor de matemática se apropriar do movimento lógico e
histórico dos conceitos, pois “entendemos que olhar para o conhecimento a partir desse enfoque
metodológico vai ao encontro da perspectiva teórica histórico-cultural que assumimos uma vez
que a lógica do conceito é tomada em unidade com a produção humana histórica desse
conhecimento” (MORETTI, 2007, p. 98)
O professor, ao fazer esse movimento, ao se apropriar desse conhecimento, poderá
pensar em possibilidades que permitam que seus alunos também o apreendam. Além do mais,
à medida que vamos conhecendo e compreendendo como foi se desenvolvendo o conhecimento
matemático, vamos também nos inteirando de modos de ensinar nossos alunos.
Salientamos ainda a importância do futuro professor não considerar que todo o
conhecimento matemático que hoje é discutido, em especial na escola, surgiu de forma pronta
e acabada, pois conforme apresenta Fiorentini (1995), o modo como o professor concebe o
conhecimento matemático tem influência na forma como ele o ensina.
Na cena a seguir, continuando nossas reflexões sobre o conhecimento matemático,
discutimos a compreensão dos sujeitos sobre um famoso termo utilizado em matemática, o
“pedir emprestado”.
Quadro 16 – Cena 3.3: Sobre “pedir emprestado”: a importância de como compreendemos este
termo
(continua)
Descrição (Cena 3.3): Durante uma oficina realizada sobre as operações de adição e subtração, que contou
com a participação da professora Patrícia, os sujeitos explicavam com o apoio de material dourado e ábaco uma
operação de subtração. Uma aluna que utilizou o material dourado explicava a operação 395-176, então surge
o famoso termo “pedir emprestado”.
1. Monique: De cinco unidades eu tenho que tirar seis, só que não tem como de cinco eu tirar seis, eu vou ter
que pegar emprestado da casinha da dezena, aí então eu vou emprestar um para cá.
2. Pesquisadora: Eu vou ser aquela aluna chata, imagina que um aluno te pergunte assim: “Prof, quando a
gente empresta algo a pessoa tem que devolver, não é?” O que você responderia? Pensando num modo geral,
quando emprestamos alguma coisa, a gente espera que a pessoa devolva?
3. Monique: Sim.
4. Pesquisadora: Então, se o aluno te pergunta eu não tenho que devolver o que eu peguei emprestado? Não é
só para ela a pergunta, é para gente pensar. Nós usamos muito isto do emprestar (...)
5. Luke: É que você só pode devolver se tiver dez, se você não tiver dez não tem como devolver.
6. Eduardo: Tem uma condição quando você pega emprestado com o outro, você vai devolver quando chegar
em dez(...) eu acho, não sei [risos].
7. Elídio: Tem que ter a mesma quantidade, você vai devolver (...)
8. Luke: Não tem como parcelar.
9. Pesquisadora: Estes dias eu comentava com a professora Ane, a gente estava conversando e ela me explicava
que o problema não é nem tanto no dizer emprestar, mas sim tomar cuidado a qual significado que a pessoa vai
associar a este emprestar. Porque estamos acostumados a dizer “você pede emprestado para o vizinho” só que
este emprestar, não é bem emprestar porque ele não devolve mais, mas é só para gente refletir estas coisas que
estamos tão acostumados a usar para ter este cuidado ao explicar para o aluno.
10. Isabela: Quem sabe nem usar este termo, não é? Então falar: eu não tenho unidade que chega aqui, então
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(conclusão)
eu vou ter que desmontar uma dezena.
11. Pesquisadora: Então fazer a justificativa, mostrar para ele porque está “pedindo emprestado”.
Normalmente a gente só usa o vou pedir emprestado e não deixa claro para o ele o que isto significa.
12. Professora Patrícia: E quando ela falou emprestou um, o que significa este emprestou um, é um?
13. Monique: Emprestou... era uma dezena e virou dez unidades.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio e vídeo (29.09.2018).

A cena que acabamos de apresentar é um retrato do cotidiano do professor de
matemática sobre o famoso termo “pedir emprestado”. Estamos acostumados a ouvi-lo na
Educação Básica, no Ensino Superior e, depois, acabamos reproduzindo-o com nossos alunos.
Mas a questão é: está claro o que significa “pedir emprestado”? O diálogo traz indícios que
ainda havia algumas lacunas com o entendimento desse termo entre os sujeitos.
Socialmente, emprestar algo já pressupõe que o objeto emprestado em algum momento
retornará ao seu dono de origem. Na operação matemática de subtração, entretanto, essa ideia
é totalmente diferente. O sentido do emprestar não coincide com a significação matemática do
desagrupamento.
Na operação de subtração, quando precisamos retirar certa quantidade de uma
determinada ordem e não possuímos uma quantidade que de conta de realizar tal operação,
precisamos desagrupar de uma ordem superior a ela, ou seja, transformamos a de ordem
superior em elementos da de ordem inferior para que, assim, tenhamos uma quantidade
suficiente. Esta é explicação matemática para o famoso “empresta”, e cada um, dependendo da
forma que compreende o termo, vai atribuir-lhe um sentido.
Este fato nos remete a um exemplo posto por Leontiev (1978), já abordado no capítulo
2 sobre o conceito de triângulo. Um indivíduo pode atribuir determinado sentido a ele que não
coincide com sua significação social. É preciso tomar cuidado, pois, como pontua este mesmo
autor, sentido pessoal e significação são coisas totalmente diferentes nos pressupostos teóricos
defendidos nesse trabalho, e este processo de apropriação por parte dos alunos terá uma forte
influência de como o professor o compreende.
Para que isto aconteça, é necessário que o sentido pessoal atribuído a ele se transforme
em significação social. Leontiev (1978) explica que o sentindo pessoal é decorrente das
vivências que o sujeito possui através da sua atividade. Então o professor, por meio de sua
atividade de ensino, irá atribuir um sentido para os termos matemáticos, os quais podem vir a
tornar-se significações, se eles coincidirem com a significação social do termo em questão.
É necessário se contrapor ao hábito de aceitar certas termologias que perpassam ao
longo dos anos. Cabe-nos questionar o que elas realmente significam e o que isso implica para
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o ensino. Como vimos nas falas, a expressão gerou uma certa confusão, quando os sujeitos
foram questionados. Alguns a explicitaram, mas, pelas suas expressões faciais (DIÁRIO DA
PESQUISADORA, 29/09/2018, p.2), pudemos inferir que o termo em questão não estava muito
claro.
É muito provável que os sujeitos nunca tinham se questionado quanto à significação do
“pedir emprestado”, talvez porque nunca tivesse surgido uma situação de ensino que exigisse
isto deles. Entretanto, na condição de futuros professores, é importante que eles se apropriem
deste conhecimento, para que assim consigam desenvolver com mais segurança sua atividade
de ensino.
Como última cena trazida neste episódio, iremos refletir sobre a importância de os
futuros professores compreenderem a significação de conceitos muito utilizados no cotidiano
escolar.
Quadro 17 – Cena 3.4: E o nome da operação é: adição ou soma?
Descrição (Cena 3.4): Na cena a seguir trazemos um recorte de um momento ocorrido durante a mesma oficina
abordada na cena 3.3, mais especificamente, sobre a termologia utilizada em relação as operações.
1. Pesquisadora: Quais são as operações?
2. Todos: Soma, subtração, multiplicação e divisão.
3. Pesquisadora: Bem eu tenho uma dúvida, o que vocês entendem, ou qual a diferença se é que existe ou não,
ou se são equivalentes com relação a adição e soma? Porque quando a gente perguntou quais são as operações
todos vocês responderam soma.
4. Professora Patrícia: Soma
5. Pesquisadora: Isto, soma. Então eu queria saber o que vocês entendem por adição e soma.
[Período de silencio].
6. Isabela: Agora me veio aqui na minha cabeça, parece que eu vou falar a mesma coisa, mas adição eu penso
que eu tenho uma quantidade reservada e eu vou adicionar alguma ali dentro e somar parece que é (...)
[Período de silêncio]
7. Eduardo: É juntar.
8. Isabela: É juntar, juntar alguma coisa no fim [risos], não sei.
9. Professora Patrícia: Vocês lembram lá quando a gente trabalhava nos anos iniciais? Tem algumas, nas
matemáticas mais elementares, na graduação a gente vai olhar para os elementos. A gente tem as parcelas na
adição, parcela, parcela e (...) [silêncio].
10. Monique: Soma ou produto?
11. Professora Patrícia: Soma ou total. Então a soma ela já é o que está junto, ela já é o resultado, ela não é
operação.
12. Todos: Hum.
13. Professora Patrícia: Adição, eu tenho uma ação ali, uma ação de adicionar, subtração, multiplicação,
divisão, eu tenho ações que eu estou fazendo. Então se eu vou juntar o resultado disto é a soma, e a gente quase
sempre fala, some, vamos somar, mas se a gente for ver como curiosidade matemática, não é soma, soma é o
resultado.
14. Isabela: Então seria adicione?
15. Professora Patrícia: Isto.
16. Pesquisadora: Vocês já tinham em algum momento se questionado ou parado para pensar nesta questão da
adição e da soma? Ou vocês já tinham visto em alguma disciplina?
17. Todos: Não (...)
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio e vídeo (29.09.2018).

167

Este relato nos faz relembrar que, em algum momento de nossa vida de estudante, já nos
deparamos com alguma lista de exercício que dizia no enunciado de alguma questão: “
Calcule...”, “Some,...”. Também é imaginável que, quando estávamos começando a aprender a
operação de adição, no enunciado estivesse presente uma destas palavras (calcule, some,...).
Muito provavelmente nos surgiu alguma incerteza com relação a que operação deveríamos
realizar. O fato é que soma e adição, por mais que culturalmente sejam vistas como sinônimas,
possuem significações bem diferentes.
Ainda com relação à resposta que os sujeitos apresentaram, quando questionados quais
eram as operações, todos responderam como uma delas a soma, muito provavelmente porque o
sentido pessoal que eles atribuem a esta palavra os remete à operação de adição. No entanto é
importante compreender, como nos coloca Leontiev (1978), que o sentido pessoal que o sujeito
atribui a determinado objeto ou conceito pode ou não ir ao encontro da sua significação social,
o que é o caso em questão, pois soma é resultado após a adição de duas ou mais parcelas, ou
seja, soma não é considerada uma operação.
Isto nos faz refletir o quão importante é que o futuro professor de matemática, durante
o seu processo de formação inicial, entenda que o uso da terminologia correta ajudará os seus
alunos a desenvolver o pensamento teórico. Compreendemos, assim como Pozebon (2017,
p.91), que

é o processo educacional que tem a função de criar condições para que ocorra a
transmissão de conhecimentos teóricos, elaborados ao longo da história das ciências,
e a compreensão dos seus significados. Disso decorre a necessidade de fornecer
subsídios para que cada geração se aproprie e avance em relação ao conhecimento já
desenvolvido e herdado de gerações anteriores.

Isto pode se concretizar no modo como o professor organiza o seu ensino, pois,
conforme nos colocam Panossian, Moretti e Souza (2017), é nesse movimento que o professor
irá desenvolver o seu próprio pensamento teórico e desencadeará um ensino organizado que
dará condições de os estudantes, ao frequentarem o espaço escolar, se apropriarem dos
conhecimentos teóricos produzidos historicamente.
É comum o professor fazer uso de certos termos diferentes dos termos significados
historicamente com a intencionalidade de facilitar a apropriação por parte do aluno, buscando
algo mais próximo da realidade dele, que possibilite a memorização. Um exemplo disto, é o
termo “chuveirinho”, usado para explicar a propriedade distributiva. Isso até pode proporcionar
a memorização, mas não a apropriação do conhecimento teórico.
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Quando foi abordado que soma e adição não possuíam a mesma significação, os sujeitos
se mostraram pensativos, com uma expressão que demonstrava surpresa. Todos eles, após este
momento, realizaram anotações (DIÁRIO DA PESQUISADORA, 29/09/2018, p.3). Pudemos
perceber que estavam registrando o significado de cada um daqueles termos. Este movimento
expressa o impacto das discussões referentes aos termos das operações e traz indícios de que
houve apropriação deste conhecimento, e isso provavelmente, terá reflexo na sua prática
docente, pois

[...] o sujeito que é fruto de nossa ação educativa, vai adquirir um certo conhecimento
que vai lhe capacitar a agir de uma determinada forma no meio em que vive. A sua
aprendizagem vai lhe capacitar a compreender algum fenômeno de alguma forma. E
isto vai lhe permitir usar desse novo saber para impactar a realidade. (MOURA, 2001,
p. 144)

O registro realizado por eles, ao conhecerem um novo sentido atribuído à palavra
“soma”, denota a relevância que os sujeitos deram aos conceitos trabalhados. É importante que
os futuros professores sejam colocados em situações que possibilitem que eles reflitam sobre
como vem se apropriando e compreendendo os conhecimentos indispensáveis para a docência.
O episódio discutido tem a intenção de oportunizar uma reflexão para identificar alguns
indicativos referentes aos conhecimentos matemáticos que os sujeitos possuíam, assim como
suas percepções com relação a conhecimentos considerados elementares do seu ensino.
Concluímos que os sentidos atribuídos aos termos discutidos pelos sujeitos, em sua maioria,
não correspondiam à significação social deles e que a compreensão de tais termos pode se
configurar como um grande desafio, o qual exige responsabilidade por parte do docente.
Em nosso próximo episódio, discorremos sobre os vários inesperados que podem ser
encontrados durante a atividade de ensino que o professor desenvolve.

5.2.2

Episódio 4 – Os desafios encontrados na atividade de ensino
Para que o professor desenvolva o seu trabalho, além de possuir um conhecimento

específico relacionado à disciplina que ele leciona, ele também precisa dominar outros
elementos relativos à docência. A ligação entre tais conhecimentos é que irá possibilitar um
modo de pensar sobre o ensino que dê condição do professor compartilhar com seus estudantes
os frutos de toda uma herança cultural.
Entretanto, o elo entre o conhecimento específico e o pedagógico nos parece ser o
causador de muitas dúvidas e incertezas, já que, na academia, ainda, esta unidade nem sempre
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é vista como uma condição necessária para o ato de ensinar. Isto porque, em muitos casos, eles
são trabalhados separadamente ou sem muita relação, causando uma certa inquietação nos
futuros professores e, como nos coloca Lopes (2009), não se pode pensar em uma proposta de
formação em que ambos os conhecimentos não caminhem juntos.
Na atividade de ensino do professor, ele tem que se dar conta de muitos elementos que
envolvem estes conhecimentos sejam eles de estudos, planejamento, avaliação, reflexão.
Contudo, coisa é certa: no meio desse processo, muitos são os desafios e os questionamentos
que o docente irá encontrar. Neste aspecto, por meio das quatro cenas que compõem esse
episódio, buscamos refletir como os sujeitos participantes da pesquisa se mostraram diante de
situações referentes ao ensinar, sejam eles relativos a conhecimentos específicos ou didáticos.
Iniciamos este episódio apresentando em nossa primeira cena, uma discussão referente
a possíveis lacunas no processo formativo dos futuros professores.
Quadro 18 – Cena 4.1: E quando existem lacunas? Os desafios da docência
Descrição (Cena 4.1): Na cena a seguir, apresentamos um momento de reflexão com relação a uma tomada de
decisão por parte do professor quando detecta que seus alunos apresentam dificuldades com relação a conteúdos
elementares do ensino de matemática. Este momento aconteceu logo após a inserção de um grupo em sala de
aula, enquanto refletiam sobre a experiência que tinham acabado de vivenciar.
1. Pesquisadora: E no momento que o professor percebe que o aluno não sabe, o que vocês fariam?
2. Luke: Depende de que série.
3. Pesquisadora: Por exemplo, 6º ano, você percebe que o aluno, a turma não sabe multiplicação, o que você
faz?
4. Pitágoras: Revisão?
5. Luke: Ou uma revisão, ou fazer uma tarefa extra.
6. Pesquisadora: E se o problema ainda está no conceito.
7. Luke: Eu acho que para eles se apropriarem do conceito tem que trabalhar de uma forma física para eles se
apropriarem. Por exemplo a divisão tem que ser uma forma física.
8. Pitágoras: Eu acho que se não funcionou a parte teórica tem que ir para a prática.
9. Pesquisadora: Também vem aquela questão, se a gente ainda detecta algum problema, nós vamos ter que
tentar sanar e aí vem a questão: eu sei sanar o problema do meu aluno?
10. Luke: É, esta a questão!
11. Elídio: Aí vem o problema da formação.
12. Luke: Mas a formação não vai te dar tipos de estratégias, subsídios.
13. Elídio: Mas se você não tem nem ideia, se você não foi preparado, se não tem nenhum contato anterior com
estas séries, por exemplo, então você vai trabalhar no Ensino Fundamental, chega um momento que você vai
dar aula particular e não sabe explicar para o aluno.
14. Pitágoras: É, exato.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (05.12.2018).

Essa cena nos remete à realidade encontrada diariamente nas salas de aulas: alunos que,
mesmo estando nos anos final do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, apresentam
dificuldades com conceitos básicos de matemática. Este fato desencadeia uma tomada de
decisão por parte do professor: o que fazer para auxiliar o meu aluno?
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Infelizmente ainda está muito longe de encararmos uma sala de aula onde os alunos não
possuam dificuldades de conceitos vistos em anos anteriores. Na grande maioria das vezes,
essas lacunas são sobre conteúdos tidos como “triviais”, mas que são muito importantes,
principalmente para que eles se apropriem de conteúdos futuros. Diante disso, nos
questionamos: será que já não passou da hora de tentar encontrar culpados por isso? É relevante
que o professor assuma sua responsabilidade perante o ensino, tentando resolvê-la da melhor
maneira possível.
Conforme podemos observar, ao serem questionados sobre como suprir possíveis
dificuldades matemáticas de seus alunos, os sujeitos responderam positivamente, apresentando
algumas possibilidades que poderiam funcionar. Entretanto, a colocação de Elídio (f. 11 e 13)
nos faz pensar nas condições objetivas do professor, ao tentar suprimir essas demandas
relacionadas à formação.
Há muitos fatores que influenciam a decisão do professor quando precisa ajudar os
alunos que apresentam dificuldades e, claro, independentemente disso, quando o empecilho é
decorrente da formação que ele possui, isso nos preocupa. Como o próprio Elídio colocou, se o
professor não tem conhecimento de como ocorre o processo de ensino, no caso dos anos iniciais,
se desconhece a forma que é ensinado determinado conteúdo, entre outros elementos, ele pode
se sentir inseguro e não conseguir auxiliar seus alunos.
Daí a importância que, na formação do futuro professor, seja contemplada a discussão
sobre conteúdos elementares da matemática, tanto do ponto de visto do conhecimento quanto
do seu ensino, pois uma coisa é o professor saber o conteúdo e outra é saber como ensiná-lo.
Isto vai ao encontro do que Moura (2007, p.58) nos coloca: “não basta ter o nome dos objectos
matematicos: é preciso saber dominar a sintaxe do conhecimento matemático”.
Nessa mesma direção, durante “muito tempo, acreditamos que objeto do professor é o
conteúdo da disciplina que leciona. Dessa maneira, admitia-se: o bom professor de matemática
é aquele que domina bem o conteúdo. Hoje sabemos que esta afirmação só é em parte
verdadeira” (MOURA, 2005, p. 1). É necessário que ocorra uma articulação entre os
conhecimentos específicos da área e aqueles de cunho pedagógico, favorecendo, assim, uma
melhora no processo formativo dos professores.
Em sua pesquisa, Bemme (2015, p. 119) enfatiza:

Acreditamos que a formação Matemática é essencial ao professor, no entanto, no
momento em que o futuro professor não consegue estabelecer relações entre o
conhecimento que está sendo estudado no curso de formação inicial e o conhecimento
que ele ensinará na Educação Básica, toda essa informação acaba tornando sem
sentido para ele.
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É comum acontecer que professores de matemática e futuros professores de matemática
resolvam, facilmente, questões consideradas de alto nível de dificuldade, mas, ao terem que
explicar um exercício referente a um conteúdo elementar, se sintam inseguros, receosos de
cometer alguma “gafe” em sua explicação. Os sujeitos participantes já haviam passado por
alguma disciplina no Curso de Matemática considerada difícil e, seria de se supor, que eles
tivessem um certo conhecimento matemático, contudo a cena traz indícios de que eles não
tinham muita certeza ou segurança em relação à melhor forma de ensinar multiplicação.
É claro que compreendemos que, se a formação inicial não deu conta de suprir certas
demandas, é papel do professor encontrar subsídios que o auxiliem a sanar suas angústias e
incertezas, pois ser professor é estar sempre em um constante movimento formativo. Entretanto
não podemos deixar de refletir: que professores de matemática estamos formando e para que
público é esta formação?
Em nossa segunda cena, discorremos sobre como os sujeitos, intrigados com os estudos
realizados no curso de extensão, começaram a sentir novas necessidades em seu percurso
formativo.
Quadro 19 – Cena 4.2: Estudos dos textos: quando a necessidade desencadeia novos motivos
(continua)
Descrição (Cena 4.2): A presente cena surgiu a partir de uma questão orientadora contida no relato escrito
final respondida pelos sujeitos.
Q: Levando em consideração que ao longo dos nossos encontros no curso de extensão foram realizados
estudos de textos sobre a temática, você acha que estes auxiliaram no processo de se aproximar da
matemática ensinada nos anos iniciais ou se tratavam de conhecimentos que você já tinha adquirido no
curso de licenciatura?
1. Leão: Os conteúdos abordados nos estudos teóricos não foram explanados durante o curso de licenciatura.
Alguns assuntos eu já tinha conhecimento por outros estudos, mas não do Curso de Graduação. Com toda
certeza favoreceram a compreensão da matemática ensinada nos anos iniciais.
2. Elídio: Considero sim a importância de realizar estudos teóricos e discutir sobre. É o que realizamos no curso
[extensão], e a partir daí que conseguimos refletir as nossas ideias e ter outras e crescer como um todo, e sim,
aproxima e muito a matemática ao aluno, pois de certa maneira o curso[extensão] promoveu diversas
experiências jamais pensadas e indagadas quanto se tratava, por exemplo, das operações matemáticas. O curso
de matemática em si não aborda estes tópicos e não prepara nós como futuros licenciados em alguns aspectos,
com o mini-curso[extensão] ficou mais claro, é importante sair fora da caixa é isto o que eu penso: se o curso
não prepara é importante o aluno aproveitar quando tem um mini-curso para melhor esclarecer os conceitos
matemáticos não vistos no curso[licenciatura].
3. Luke: Aproximaram e deixaram mais claro como é ensinado nos anos iniciais, pois quando não conhecemos
o modo de ensinar nos anos iniciais acabamos por cometer um grave erro de achar que os alunos sabem tudo e
passamos a ignorar suas dificuldades e ''seguir em frente'' com o conteúdo. Então, sim, auxiliaram bastante a
me aproximar da matemática ensinada nos anos iniciais, já que a matemática do curso de licenciatura assume
que esses entendimentos já são conhecidos pelos licenciados.
4. Isabela: Com certeza ajudaram, pois, o curso[licenciatura] não nos apresenta essa matemática. Foram muito
interessantes as oficinas onde trabalhamos os algoritmos.
5. Pitágoras: Acredito que os conhecimentos que lembro/possuo sobre os anos iniciais é de quando eu estava
nas séries iniciais, e com as vivências que tive no curso[extensão], descobri que não sabia praticamente nada
sobre a matemática ensinada nos anos iniciais, seja na explicação ou na forma como aprendi e fui ensinada, pois
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(conclusão)
acredito que faltou outras formas de enxergar, representar e explicar os conceitos matemáticos que fazendo o
curso[extensão] e através dos estudos teóricos pude entender melhor. Em relação aos conhecimentos já
adquiridos no curso de licenciatura, vejo que faltam muitos estudos sobre os anos iniciais no próprio curso
[licenciatura].
6. Eduardo: Foram assuntos bem diferentes do que eu vi no curso[licenciatura] e eu adorei essa experiência,
pois teve mais sentido para a minha formação como professor de matemática.
Fonte: Acervo da pesquisadora

Esta cena nos mostra como, de um modo geral, os sujeitos pontuaram por meio do
questionamento feito a eles a importância dos estudos realizados ao longo do curso de extensão,
os quais lhes possibilitaram uma aproximação com o ensino de matemática nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Isto traz indícios que esse movimento levou os sujeitos a perceber novas
necessidades, em decorrência de terem se aproximado dos conhecimentos estudados e
compreendido a sua importância.
O processo de aprendizagem desencadeado a partir dos estudos por parte dos sujeitos é
um elemento essencial na ação educativa. Corroboramos a ideia de Pozebon (2017, p. 187), ao
expor que a “ação de estudar, apropriar-se teoricamente de conhecimentos que subsidiem os
diferentes aspectos que permeiam a atividade docente é essencial para o trabalho do professor
comprometido com a educação e com o processo de humanização dos seus alunos”
Além do mais, a maioria das falas explicitou que foi, no espaço do curso de extensão,
que, pela primeira vez, eles estavam discutindo a respeito da matemática ensinada nos anos
iniciais. Talvez isso ocorra, pois, como o Curso de Graduação, em que os sujeitos estão
inseridos, tem a pretensão de formar profissionais para atuar nos anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, ele não vê necessidade de aprofundar essa matemática abordada
nos anos iniciais.
Entretanto, julgamos ser necessário que os futuros professores, em sua formação,
tenham uma aproximação com esses conceitos matemáticos considerados elementares para
evitar que, quando se depararem com situações de ensino que exija isto deles, não se sintam
despreparados. Tal circunstância também foi constatada por Bemme (2015), em sua pesquisa.
Nem sempre os conhecimentos adquiridos, no curso de formação inicial, capacitam os futuros
professores para entender os chamados conhecimentos básicos.
Ainda, identificamos, em certas falas mais específicas, alguns impactos que esse
movimento pode ter despertado nos sujeitos. Pitágoras (f.5) pontuou que, embora achasse que
sabia certos conteúdos, percebeu que não sabia nada. Já Luke (f.4) colocou o que acontece,
muitas vezes, quando ignoramos uma certa dificuldade e vamos avançando os conteúdos,
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principalmente se levarmos em conta a demanda que os professores têm que ensinar ao longo
do ano. E por fim, destacamos a fala de Eduardo (f.6), ao mencionar que os estudos acarretaram
em um novo sentido para sua formação.
Assim, percebemos a realização de estudos, como uma prática fundamental em qualquer
espaço de formação, pois ele é um componente necessário no processo de se constituir
professor, uma vez que possibilitará a apropriação de instrumentos que permitirão ao professor,
ao longo de sua aprendizagem da docência, construir e reconstruir a sua prática.
E no que diz respeito à realização de estudos, na cena a seguir, será discutido como uma
proposta teórica e metodológica pode influenciar os sujeitos.
Quadro 20 – Cena 4.3: Quando uma proposta metodológica desperta a curiosidade: a
influência da AOE
Descrição (Cena 4.3): O recorte trazido nesta cena visa apresentar um momento em que os sujeitos apontaram
breves reflexões sobre a Atividade Orientadora de Ensino (AOE), após a discussão do texto de Fraga et al.
(2012).
1. Pesquisadora: E antes de vocês conhecerem a AOE, que foi uma proposta metodológica que a gente
trabalhou. Ela de certa forma influenciou, mudou um pouco a visão que vocês tinham com relação a organizar
o ensino? Fez alguma diferença para vocês? Ou se ela trouxe alguns elementos que vocês nunca tinham parado
para pensar?
2. Leão: Acho que o principal é este fato que ela apresenta e procura que o aluno consiga fazer relação com o
surgimento do conceito, então de ver o porquê que aquilo surgiu, da matemática ser um produto das relações e
das necessidades humanas e que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. No momento que o aluno entende
isso, ele vai ver que aquilo faz sentido para ele, então acho que isso é importante na teoria em si.
3. Isabela: E tem sempre aquela pergunta “porque eu tenho que aprender isso”.
4. Monique: Antes a gente não ficava, eu mesmo, não parava muito para pensar o porquê das coisas, ainda mais
porque você vai dar uma aula, vai lá e dá, não fica pensando “porque que surgiu os números”, por exemplo, é
uma questão muito interessante saber.
5. Pitágoras: Simplesmente apresenta o conteúdo para o aluno que ele tem que saber aquilo e não mostra o que
pode relacionar.
6. Luke: E que envolve o contexto histórico do conteúdo que é importante para localizar o aluno e o peso que
ele teve historicamente falando.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (18.10.2018).

Esta cena apresenta um momento em que os sujeitos relatam as suas percepções após
conhecerem, por meio de discussão de textos e de atividades, a potencialidade da Atividade
Orientadora de Ensino (AOE), já discutida no capítulo 2, como uma proposta teórica e
metodológica para organizar o ensino de matemática.
Leão (f.2) destacou em sua fala que essa proposta ajuda a compreender a matemática
como um conhecimento, decorrente das necessidades humanas. Isto se assemelha ao que Moura
(2007, p.44) apresenta, ao elucidar que
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a matemática, como produto das necessidades humanas, insere-se no conjunto dos
elementos culturais que precisam de ser socializados modo a permitir a integração dos
sujeitos e possibilitar-lhes o desenvolvimento pleno como indivíduos, que, na posse
de instrumentos simbólicos, estarão potencializados e capacitados para permitir o
desenvolvimento do coletivo.

Dessa maneira, o professor, que se apropria da AOE, tem a possibilidade de
compartilhar uma matemática que vai muito além do uso de fórmulas e algoritmos, de
compreendê-la em sua essência, enfim, de desenvolver a si próprio.
As falas dos sujeitos trouxeram indícios de que, ao conhecerem essa proposta, eles
passaram a dirigir um novo olhar ao ensino de matemática. Monique (f.4) deixou claro que
nunca tinha se questionado sobre o porquê de certos conceitos, e percebeu que conhecê-los e
compreendê-los era muito importante.
Um dos elementos que compõem a AOE é justamente o estudo do movimento lógicohistórico do conceito. Moura (2001) afirma que o professor, ao compreender que a história de
conceito está diretamente relacionada a um desenvolvimento social, começa a dar uma nova
dimensão à prática de ensino do professor.
E foi estudando o movimento lógico e histórico dos conceitos que os sujeitos
perceberam a importância de o professor se apropriar deles para pensar em diferentes ações que
poderiam auxiliar no seu ensino. Este fato nos remete à importância de, nos processos
formativos (seja no Curso de Licenciatura ou em Cursos de Formação Continuada), os futuros
professores conhecerem propostas metodológicas que os ajudem em seu ensino, e um caminho
para tal é o estudo da AOE.

A Atividade Orientadora de Ensino, inserida em uma proposta de formação, constituise em um instrumento teórico-metodológico que contribui no processo formativo
docente e do pesquisador, pois a organização e desenvolvimento da investigação
possibilita ao pesquisador organizar sua atividade de pesquisa e às professoras e
estudantes aprofundarem seus conhecimentos, seja em relação ao ensino, seja em
relação a pratica de pesquisa. (ARAUJO, 2013, p. 84)

Destacamos a importância desse movimento para evitar que se perpetue o que muitas
vezes acontece em nossas salas de aula quando é exposto determinado conhecimento e não são
realizadas possíveis relações com o mundo ao nosso redor ou, simplesmente, o ensinamos para
cumprir uma demanda curricular.
Em nossa última cena contida nesse episódio, apresentamos aquela que reproduz o
momento que os sujeitos discutiram acerca da organização do ensino.
Quadro 21 – Cena 4.4: Sobre organizar o ensino: possibilidades além do planejamento

175

Descrição (Cena 4.4): Esta cena mostra uma discussão sobre a importância de o professor organizar seu ensino,
para além dos planejamentos de uma aula, ela também surge a partir da discussão do texto de Fraga et al. (2012)
como na cena anterior.
1. Monique: No caso, está falando da forma que ele organiza, há uma troca de interação entre o professor e o
aluno e isto mesmo pela forma como ele organiza as atividades, vai ser ele passando para o aluno ou vai ter esta
interação dele, do aluno poder comentar e interagir também entre si.
2. Luke: Fora a organização no quadro, porque o modo de pensar do aluno e do professor, são totalmente
diferentes.
3. Monique: Sim
4. Luke: Porque os professores geralmente seguem uma ordem, uma lógica, tipo uma organização que talvez
não é tão cobrado aqui na UFSM porque a gente também não tem muitas idas aqui no quadro, mas se a gente
observar os nossos professores, tem professores que tem o pensamento deles organizado, extremamente
organizado e outros professores colocam uma coisa do lado, outra lá e voltam, ou seja, eles vão na linha de
raciocínio deles sem pensar na do aluno. Enquanto outros vão na linha de raciocínio dos alunos, sabem que
daquela maneira os alunos vão absorver melhor.
5. Leão: Eu acho que também quando é colocado se apropriar de conhecimento por parte dos alunos, tem que
considerar também a organização do ensino por parte do professor, em ele se preocupar em como os alunos
aprendem, como meus alunos irão aprender, como eu poderei explicar, qual as metodologias que eu poderei
adotar, para que seja possível a aprendizagem por parte dos alunos.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (13.09.2018).

Nessa cena, abordamos um assunto muito importante na rotina do professor que é a
organização do seu ensino. A forma como ele o organiza é fundamental para que o aluno tenha
condições de se apropriar dos conhecimentos que foram sendo produzidos ao longo dos anos.
Cabe ao professor organizar a sua atividade de ensino, mas, conforme lembra Moura
(2001), para que isso aconteça, ele deve saber quais são os elementos presentes no ato de ensinar
e quais os fatores que o constituem.
Os sujeitos consideraram importante o professor possuir uma certa organização com
relação ao ensino e pontuaram também que isso possibilitaria uma relação aluno e professor,
interação essa muito necessária em todo o processo ensino-aprendizagem. Além do mais, como
pontuou Leão (f.5), é relevante que ele disponha ainda de metodologias que o auxiliem nesse
processo. Conforme Moretti (2007, p.138),

[...] entendemos que organizar o ensino de modo a favorecer a aprendizagem dos
alunos implica que o professor, por um lado, escolha instrumentos mediadores e, por
outro, planeje intencionalmente ações que tenham por objetivo favorecer relações
interpessoais entre os sujeitos do espaço da sala de aula – alunos e professor – de tal
modo que, em condições de comunicação, os estudantes apropriem-se, de forma
mediada, dos conhecimentos.

Em especial nessa cena, destacamos a colocação de Luke (f.4), ao abordar um assunto
que pode passar despercebido, mas é muito importante, ou seja, a forma como o professor
organiza a sua explanação no quadro. Luke (f.4) mencionou que, até aquele momento não tinha
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realizado muitas inserções no quadro, porém vinha observado como seus professores
organizavam suas exposições dos conteúdos.
Lopes (2009, p. 167) entende que “a organização do ensino viabiliza a apropriação de
conhecimentos que permitem converter a atividade de ensino desenvolvida pelo professor em
atividade de aprendizagem da docência”. Ou seja, sendo a organização do ensino um
movimento necessário para a aprendizagem da docência, é relevante que o processo de
formação inicial capacite os sujeitos, para que, futuramente, eles tenham condições para
desempenhar sua atividade.
De fato, são muitos os elementos que compõem a organização do ensino desde a escolha
do conceito a ser trabalhado até a avaliação de como o processo se constituiu, mas é relevante
que o professor, ao objetivar a sua atividade de ensino por meio da organização do ensino,
favoreça a atividade de aprendizagem em seus alunos (MORETTI, 2007), e nesse contexto
também devemos considerar o quadro como um instrumento importante de seu trabalho.
A forma como o docente se organiza para expor uma explicação no quadro é importante,
sim, entretanto Luke (f.4) teve razão quando colocou que, embora o professor siga um
raciocínio ao fazê-lo, é necessário um certo cuidado, pois o raciocínio do professor deve ser
pensando para conseguir atingir o aluno. Isto porque, ao nos remetermos à estrutura da atividade
defendida por Leontiev (1978), vemos que a atividade de ensino que o professor realiza tem
como seu objeto de estudo o aluno; sua necessidade é possibilitar que ele se aproprie dos
conhecimentos acumulados ao longo da história e, para isso, ele precisa elencar ações que
permitam que isso se concretize, e uma delas é a sua organização, ao explanar os conteúdos no
quadro.
Nos espaços de formação inicial, muitos docentes não só incentivam a realização de
atividades no quadro como também explicam e orientam como o futuro professor deve se
comportar diante dessa ação. Entretanto, cabe ressaltar que esta prática infelizmente não é muito
comum por parte dos acadêmicos do Curso de Matemática, o que é uma pena, pois este é um
espaço onde deveria ocorrer mais ações que explorassem este importante instrumento didático.
Escrever no quadro também faz parte da aprendizagem da docência, além de ser um
destes elementos que compõem a organização do ensino e é uma etapa relevante no processo
de se constituir professor. Em alguns casos essa ação pode até passar despercebida, ainda mais
com os avanços tecnológicos na área educacional, embora, em muitas escolas públicas, tais
tecnologias ainda não tenham prazo para chegar.
Neste aspecto, as cenas apresentadas em nosso segundo episódio nos permitem concluir
que, no que diz respeito aos desafios encontrados pelos sujeitos, referente a situações de ensino,

177

que eles revelaram uma necessidade de uma maior aproximação e compreensão de tais
conhecimentos.
Reflexões sobre a unidade 2

Em nossa segunda unidade de análise, por meio dos dois episódios discutidos, quisemos
apresentar alguns fragmentos que remetessem a situações relativas a conhecimentos necessários
em uma situação de ensino. Compreendemos que esse movimento iria nos auxiliar a responder
a uma de nossas ações investigativas que intencionava apontar possíveis desafios identificados
por futuros professores de matemática, ao refletirem e discutirem sobre o ensinar.
Neste caminho, buscando olhar para a atividade principal do professor (atividade de
ensino), entendemos que “o trabalho daquele que ensina matemática é o de dar significado ao
que ensina de modo que quem aprende possa perceber, ou melhor, se apoderar dos processos
humanos de produção dos conceitos” (MOURA, 2012, p.8). Em outras palavras é assumir um
compromisso não só com o meio educativo, mas com toda uma sociedade que busca, por meio
da apropriação de conhecimento, condições que privilegiem o seu desenvolvimento.
Os indicativos mostrados nas cenas apresentadas apontam que os sujeitos, no espaço do
curso de extensão, ao serem mobilizados a realizar reflexões, se colocaram em um movimento
de aprendizagem sobre conhecimentos necessários para ensinar. Nesse processo, eles
identificaram desafios relativos ao processo de ensinar que até aquele momento não tinham tido
a oportunidade de discutir sobre.
Muitos dos conhecimentos que os sujeitos apresentaram relacionados ao conhecimento
matemático eram derivados dos sentidos que cada um atribuía, os quais eram oriundos das
vivências e das experiências que eles possuíam. Estes, em alguns casos, não correspondiam
com a significação social deles.
Esse fato é muito relevante, pois vai ao encontro de um elemento explícito dessa
unidade, ou seja, os desafios que eles irão encontrar para sanar suas necessidades, ao se
apropriarem e compreenderem os conhecimentos necessários para ensinar.
Uma síntese dos principais indícios encontrados nessa unidade é apresentada a seguir.
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Figura 34 – Síntese Unidade 2

Fonte: Sistematizado pela autora.

5.3 UNIDADE 3 – O MOVIMENTO DE APRENDIZAGEM SOBRE A ORGANIZAÇÃO
DO ENSINO
O movimento de aprendizagem da docência é um processo que acompanha o professor
ao longo de toda sua existência, o qual se inicia antes mesmo do ingresso do sujeito no Curso
de Licenciatura (MIZUKAMI, 2006). Compreendemos que o espaço da formação inicial se
configura como uma etapa ímpar para que o futuro docente possa entender melhor esse processo
de aprender a ser professor.
Dos diferentes elementos que podem ser estudados e discutidos referentes a este assunto,
direcionamos o nosso olhar nessa terceira unidade de análise para encontrar subsídios que nos
auxiliem a discorrer sobre possíveis mudanças por parte dos sujeitos com relação aos
conhecimentos relativos que possibilitam a organização do ensino. Para isso, analisamos
momentos em que sujeitos se encontravam em um processo de aprendizagem com relação a
elementos importante que fazem parte da organização do ensino, mas também conseguimos
capturar ocasiões em que os sujeitos se apropriavam de conhecimentos relativos a situações de
ensino.
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Foi possível perceber que, no espaço do curso de extensão, os sujeitos foram se
apropriando de conhecimentos, à medida que iam (re) aprendendo sobre conhecimentos
matemáticos elementares. Isto nos permitiu acompanhar esse movimento de aprendizagem,
mais especificamente, o processo de aprender a ensinar a partir da necessidade de organização
do ensino.
Esta unidade é decorrente de momentos em que os sujeitos estavam organizando ações
a serem realizadas em uma escola, por isso consideramos relevante contextualizar como se deu
a escolha dela e também das turmas. Como já mencionamos no capítulo 1, esta pesquisa conta
com o apoio do Grupo de estudos e pesquisa em Educação Matemática (GEPEMat), então
optamos por escolher uma escola parceira do grupo.
Os participantes do curso de extensão se dividiram em dois pequenos grupos18 e cada
um escolheu, dentre as quatro operações matemáticas, as que seriam desenvolvidas na escola.
Assim, um grupo optou pela operação de multiplicação e desenvolveu uma ação com uma
turma19 de 2.º ano dos anos iniciais; e o outro, pela operação de divisão, desenvolvendo a ação
em uma turma de 5.º ano dos anos iniciais (ANEXO A). No decorrer das cenas apresentadas
nesta unidade, trataremos os grupos pelos nomes de grupo da multiplicação e grupo da divisão.
Diante disto, por meio dos dois episódios seguidos de suas respectivas cenas que
trazemos a seguir, intencionamos discorrer sobre momentos em que os futuros professores
discutem e refletem sobre conhecimentos referentes à organização do ensino.
Na Figura 35, apresentamos os episódios e cenas contidos nessa unidade.

18

Como uma forma de uma melhor organizar as ações a serem desenvolvidas na escola, os participantes da
pesquisa se dividiram em dois grupos, e o critério foi estabelecido por eles a partir dos horários que cada um
dispunha em comum para poder ir à escola.
19
A escolha das turmas se deu por meio de um convite realizado à supervisão da escola pela pesquisadora, e duas
professoras aceitaram o convite, disponibilizando suas turmas.
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Figura 35 – Unidade 3

Fonte: Sistematizado pela autora.

5.3.1

Episódio 5 – Sobre modos e ações para planejar
Uma das funções do professor no âmbito da ação educativa é proporcionar que os

sujeitos inseridos no espaço escolar se apropriem dos conhecimentos que foram sendo
acumulados historicamente e vêm sendo passados de geração em geração. Neste aspecto é
importante que ele compreenda que isso é possível desde que organize o seu ensino a partir de
ações intencionalmente planejadas.
Nessa direção, Moura (2001, p. 143) apresenta que o ensino deve ser compreendido
“como o objeto principal do profissional professor por ter um importante meio para a
organização de princípios norteadores de suas ações para que ele, cada vez mais, organize o
ensino como um fazer que se aprimora ao fazer[...]”. Cumpre ao indivíduo que tem a docência
como profissão entender que o modo como ele organiza o seu ensino será determinante (ou
não) para o processo de aprendizagem dos sujeitos que dele farão parte.
Com isso, no primeiro episódio dessa unidade, composto por quatro cenas,
apresentamos situações em que os sujeitos se depararam com situações de planejamento. Pois,
assim como Ribeiro (2011) entendemos que
[...] a partir do momento em que o futuro professor se vê diante da necessidade de
organizar o ensino, para além dessa estrutura de transmissão de conteúdos, atentandose para as questões do seu objeto, ou seja, o ensino e, portanto, atento aos motivos de
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sua atividade, novas qualidades se inserem nesse movimento de aprendizagem
docente. (RIBEIRO, 2011, p.156)

Em nossa primeira cena, trazemos um recorte que trata do início dos planejamentos
realizados pelos sujeitos, o qual já apresenta indícios que, até mesmo, a escolha de uma
operação requer certo cuidado por parte dos sujeitos.
Quadro 22 – Cena 5.1: É preciso sair da zona de conforto: sobre planejar e se desafiar
Descrição (Cena 5.1): A cena a seguir apresenta um pequeno trecho de um momento de discussão referente ao
planejamento das ações que aconteceriam na escola. O grande grupo se dividiu em dois pequenos grupos, em
que cada um escolheria uma das operações abordadas no curso de extensão para iniciarem sua organização. A
seguir, apresentamos um excerto de um dos grupos que se reuniu pela primeira vez para iniciar o planejamento
para os alunos dos anos iniciais na escola.
1. Leão: Eu acho que tem que envolver algo que seja do dia-a-dia deles, que faça mais parte do cotidiano, então
talvez adição que seria mais fácil, que poderia trabalhar coisas mais simples com eles, que eles utilizam.
2. Eduardo: É a adição. É que multiplicação e divisão também envolve os outros dois já.
3. Pesquisadora: Sim, mas são coisas diferentes.
4. Eduardo: Sim, são coisas diferentes, mas é mais complicado.
5. Pesquisadora: Como assim é mais complicado?
6. Eduardo: Sei lá.
7. Pesquisadora: Você acha mais complicado se colocar no papel de ensinar?
8. Eduardo: Sim, multiplicação e divisão sim. Principalmente a divisão.
9. Pesquisadora: Você diz isso por causa do encontro anterior?
10. Eduardo: Não, é que eu tenho mesmo dificuldade de explicar para os pequenos, aquela coisa meio básica,
dá uma dificuldade enorme na divisão, multiplicação até que vai.
11. Isabela: Mas a gente podia, quem sabe, se fosse para pegar, uma dessas operações.
12. Monique: Adição (...) Multiplicação.
13. Eduardo: A multiplicação é legal também, pode ser multiplicação. E aí Leão?
14. Leão: Sim, pode ser a multiplicação.
16. Isabela: Pode ser, vamos ariscar a multiplicação.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (23.10.2018).

Os fragmentos trazidos na primeira cena desse episódio apresentam o momento em que
os grupos escolheram a operação, que eles, posteriormente, trabalhariam com os alunos. Este
foi um momento muito importante no espaço de nosso curso de extensão, pois esta escolha iria
desencadear todas as ações futuras que eles iriam realizar.
As falas apresentadas, nessa cena, nos mostram indicativos de que escolher uma
operação específica para pensar em uma ação a ser desenvolvida nos anos iniciais não pareceu
algo simples e acabou tomando dois caminhos iniciais. O primeiro evidenciado na fala de Leão
(f.1), ou seja, escolher uma operação considerada por ele mais fácil de ser trabalhada; e o
segundo, tentar se desafiar e escolher uma operação que não os deixasse tão confortáveis.
O segundo caminho decorrente da fala de Eduardo (f.4 e f.8), retrata um certo receio em
escolher as operações de divisão e multiplicação, por considerar que ensiná-las poderia acabar
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se tornando uma dificuldade. Isto nos leva a perceber uma possível insegurança por parte dos
sujeitos, por talvez não se sentirem preparados para ensinar tais conceitos, podendo até se
converter em uma possível crise.
Vigotski (1996, p. 297), se referindo à criança, explica que: “a crise representa, sobre
todo, um momento de mudança: a criança passa de umas vivências de seu entorno a outras”
(VIGOTSKI, 1996, p. 297). Podemos associar essa ideia à formação inicial, visto que a
passagem de estudante de graduação para uma posição de professor, ao ser exposto em uma
situação de ensino, é uma mudança relevante na vida do sujeito, principalmente porque, naquele
momento, novas responsabilidades poderiam ser atribuídas a ele.
Os sujeitos não tinham a responsabilidade de ensinar pela primeira vez tais conteúdos,
pois as turmas escolhidas já os conheciam. A ideia era que eles desenvolvessem uma ação que
fosse pensada nos moldes da Atividade Orientadora de Ensino (AOE), proposta por Moura
(1996), com a intencionalidade de eles conhecerem uma realidade não tão presente na rotina do
professor de matemática.
Por mais que estes fossem conteúdos abordados ao longo de toda a Educação Básica, os
sujeitos demonstraram em suas falas que, ao ter que se colocar no papel de professor e ensinar,
inicialmente queriam optar por um conceito que os deixassem em uma situação mais
confortável no momento de realizar o seu planejamento. Entretanto, ao escolherem a operação
de multiplicação, mesmo a princípio se sentindo inseguros, isso nos leva a refletir que eles, ao
planejarem suas ações, se colocaram em movimento importante da atividade de ensino, qual
seja buscar conhecimentos que possibilitassem a realização dessa ação.
Ao olharmos para a atividade de ensino na estrutura da Teoria da Atividade de Leontiev
(1978), vemos que seu objetivo é possibilitar que os alunos se apropriem de conhecimentos
teóricos e, para que isso aconteça, o professor também deve dominar os conhecimentos
produzidos historicamente. Para que isso ocorra, o professor precisa estudar. Quando o
professor organiza o seu ensino, ele terá mais condições para viabilizar “a apropriação de
conhecimentos que permitem converter a atividade de ensino desenvolvida pelo professor em
atividade de aprendizagem da docência” (LOPES, 2009, p. 167).
Portanto, é imperioso que o futuro professor de matemática tenha a oportunidade de
realizar ações que façam com que ele se desafie, em especial, no que diz respeito a planejar
situações de ensino. O planejamento é fundamental na atividade de ensino, pois é por meio dele
que o professor organiza ações que podem promover a aprendizagem do estudante (MOURA
et al., 2010).
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Continuando as nossas reflexões sobre a importância de refletir sobre a organização do
ensino, na cena a seguir iremos discorrer a respeito de o professor compreender que cada etapa
do ensino demanda uma certa organização e as limitações que cada uma possui.
Quadro 23 – Cena 5.2: Respeitando as etapas do ensino: quando a preparação é diferente
Descrição (Cena 5.2): A cena a seguir é decorrente de um momento de planejamento do grupo da
multiplicação, onde eles discutiam que pensar na organização do ensino era diferente de acordo com o nível
escolar.
1. Pesquisadora: E se vocês fossem ensinar para os pequenos dos anos iniciais e para os anos finais ou ensino
médio, vocês teriam a mesma preparação?
2. Todos: Não?
3. Pesquisadora: Então, o que muda para vocês?
4. Eduardo: É que tem aquela parte, tem coisas que a gente julga saber e na hora não sabe explicar, que nem
essa parte sobe um para cima, vai um para outro lado (referindo-se ao agrupamento e desagrupamento). Eu não
sabia explicar direito assim, mas isso aí os grandes no Ensino Fundamental já sabem ou nem sabe porque vai lá
para cima, já decoraram que vai lá para cima.
5. Pesquisadora: Será que eles sabem?
6. Eduardo: Não, não sabem, mas já decoraram.
7. Monique: É que eles já têm, assim, alguns conhecimentos.
8. Leão: É que nos outros anos tem que aprofundar mais estes conceitos, então por isso a preparação é diferente.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (23.10.2018).

Os excertos trazidos nessa cena mostram que, a partir do questionamento da
pesquisadora, os sujeitos começaram a refletir que a organização do ensino iria depender da
etapa escolar. Ao serem questionados se eles se preparariam da mesma forma, a resposta foi
mais no sentido de pergunta do que afirmação, demonstrando que eles não se sentiam seguros
em relação à resposta.
A partir disso, a discussão foi na direção de uma reflexão sobre o cuidado especial com
conceitos, pois, muitas vezes, julgamos que o estudante já os conhece, e sobre a importância do
aprofundamento desses conceitos já estudados por eles em anos anteriores. Para que isso ocorra
é crucial que o professor organize ações que tenham a intencionalidade de promover o
desenvolvimento do pensamento teórico do estudante, que para Davydov (1988), se
concretizará por meio do conhecimento teórico. Neste aspecto Bernardes e Moura (2009, s/p.)
avaliam que

[...] o pensamento teórico não é uma função psíquica superior natural (nascem com os
sujeitos) e sim artificial (desenvolvida nas atividades humanas em que os sujeitos se
envolvem), entende-se, a partir da atual organização da sociedade, que o contexto
apropriado para a promoção de tal capacidade humana seja a escola. Considera-se
ainda que, além de a escola ser o contexto apropriado para promover o
desenvolvimento do pensamento teórico pelas relações estabelecidas com o
conhecimento sócio-histórico, é atribuída a ela a função social de organizar situações
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de ensino que promovam o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos
estudantes por meio do processo de ensino e aprendizagem.

O professor, ao exercer sua atividade de ensino, planejando ações que possibilitem a
apropriação do conhecimento teórico em seus alunos, promove condições que favorecem o
desenvolvimento do pensamento teórico. Todavia isso não é tarefa fácil, pois exige certa
disciplina do docente, exige estudos e estratégias de ensino, exige planejar ações que
possibilitem que seus alunos aprendam.
Na próxima cena tratada nesse episódio, mostraremos que realizar o planejamento de
uma tarefa não é algo “trivial”.
Quadro 24 – Cena 5.3: Dúvidas ao realizar um planejamento: uma ação envolvendo divisão
Descrição (Cena 5.3): As falas contidas na cena a seguir são oriundas de uma discussão do grupo de divisão
sobre as ideias iniciais do planejamento de como iriam realizar uma ação envolvendo esta operação.
1. Luke: A gente não pode pensar em transporte?
2. Pesquisadora: Transporte?
3. Luke: É, tipo uma viagem da turma. A turma deve ter no máximo 20 alunos.
4. Elídio: A gente podia fazer um videozinho para ser mais rápido, para contar para eles, para não ter que contar
toda a história.
5. Luke: Mas isso pode ser feito lá, o que não pode acontecer são duas coisas: não terminar ou terminar muito
cedo. Com o vídeo pode ser que termine muito cedo.
6. Pesquisadora: E se terminar cedo, o que vocês vão fazer?
7. Luke: Dar as mãos e gloria a Deus.
8. Todos: [Risos].
9. Luke: Mas eu estava pensando em trânsito, um transporte, digamos vamos fazer uma viagem, a gente pode
até trabalhar a distância com eles, dizendo a distância ou quantos alunos cabem em uma moto? Quantas motos
precisariam?
10. Elídio: Só que daí eles não vão fazer na hora.
11. Luke: Não eles vão pensar, se somos 20 alunos, quantas motos vamos precisar?
12. Pesquisadora: Moto?
13. Luke: Pensei em moto primeiro. Depois a gente vai para carro, mas tem que desconsiderar o motorista
primeiro.
14. Elídio: Eu acho que desta maneira não ia dar certo, de transporte.
15. Luke: Porque não? [sério]
16. Elídio: Sei lá, eu acho que não está bem no contexto deles.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (23.10.2018).

O ponto inicial de qualquer planejamento não é uma tarefa tão simples, isto ficou
evidente nas falas trazidas nesta cena. O momento apresenta uma discussão dos sujeitos que
estavam pensando em possibilidades de abordar a operação de divisão com os alunos.
Observando os excertos, temos alguns elementos que merecem serem discutidos por
nós, por considerá-los importantes no momento de planejamento. O primeiro é o apontado por
Luke (f.5), que apontou a importância de planejar bem uma atividade, para ela não terminar
muito antes do planejado ou de não se conseguir concluí-la.
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Isto nos leva novamente a ressaltar a importância de organizar o ensino. Sabemos que
são vários os inesperados que podem acontecer em uma sala de aula, os quais podem interferir
no desenvolvimento do planejamento do professor, por isso a relevância do planejamento, o
qual pode ser entendido como um instrumento na perspectiva de Vigotski (2009).
Para este autor, o indivíduo se relaciona com o mundo ao seu redor por meio de relações
mediadas que possuem naturezas distintas que são instrumentos e signos. Os instrumentos têm
a intencionalidade de modificar o mundo externo, foram desenvolvidos para atender a uma
determinada finalidade (ASBAHR, 2011). Enquanto os signos, Vigotski (2009) menciona, são
maneiras de solucionar problemas psicológicos, podendo ajudar no desenvolvimento de ações
que exijam mais dos processos psicológicos.
Portanto, o planejamento organizado intencionalmente pelo professor para seu aluno
pode ser considerado como um importante instrumento da Atividade Pedagógica para auxiliar
a assimilação dos conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade. Entretanto, não
estamos falando de qualquer tipo de planejamento, mas daquele que dê condições que o aluno
se aproprie do conteúdo estudado, aquele que favorece a aprendizagem do estudante, e esta,
conforme já apontava Vigotsky (2001), acontece por meio das relações que o indivíduo
determina com o objeto do conhecimento.
Nessa direção, Moura (2001, p. 146) nos indica que “[...] o professor tem como uma das
suas atividades a organização do ensino. E organizar o 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”. E um desses fatores é o planejamento. Ao
planejar o seu ensino, o professor, precisa ter consciência de que, mesmo que ele procure prever
todo o desenrolar das atividades, inesperados podem acontecer, e ele precisa estar preparado
para enfrentá-los.
Outro elemento que gostaríamos de discutir é o que pudemos observar no diálogo entre
Luke e Elídio, quando da escolha da temática para trabalhara operação de divisão. A sugestão
de Luke (f.9) sobre a possibilidade de utilizar transportes não convenceu Elídio (f.14), por
acreditar que poderia não funcionar.
Esse fragmento nos aponta o desafio do planejamento por meio de ações
compartilhadas. Pensar em ações conjuntamente pode se configurar em um desafio para os
sujeitos, pois é necessário deixar de lado interesses individuais e pensar de uma forma conjunta
que beneficie os sujeitos que serão contemplados com ela. Vigotski (2009) nos explica que os
sujeitos se relacionam e se apropriam de uma cultura por meio das relações estabelecidas com
os indivíduos que fazem parte dela, possibilitando assim um processo de humanização.
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Considerando a atividade desenvolvida pelo professor, é por meio da relação que ele
estabelece com o outro que ele vai se colocar em um movimento de aprendizagem e
compreensão da dimensão que sua atividade demanda. Franco e Longarezi (2011, p.561) falam
que

compreender a realidade concreta dos indivíduos, desvelando elementos não
aparentes; apreender as contradições existentes no próprio movimento da história, na
constituição da cultura formativa docente; é um esforço que se faz necessário se
considerado uma abordagem crítico-dialética.

É graças às ações compartilhadas, desenvolvidas dentro de um coletivo, que os sujeitos
têm possibilidade de aprender e se constituir docentes.

Sendo a educação um processo coletivo, é no compartilhar que o docente tem a
oportunidade de apropriar-se de novos conhecimentos, pois, embora as ações possam
ser de cada um daqueles que concretizam uma determinada atividade, a aprendizagem
não acontece no que cada um deles faz de forma isolada, mas na interação entre
sujeitos ou entre sujeitos e objetos. Assim, faz-se necessário que as ações sejam
desenvolvidas por todos, mas que cada um tenha não só a oportunidade, mas o
comprometimento de participar. (LOPES et al., 2016, p.25)

Daí a importância de disponibilizar aos futuros professores, durante o processo de
formação inicial, um espaço para eles discutirem sobre o planejamento, exporem suas
percepções, aprenderem uns com os outros, afinal isso é a docência: saber ouvir, partilhar e
compartilhar o que temos com o outro.
Em nossa última cena, trazida nesse primeiro episódio, refletimos que pensar no ensino,
considerando o público dos anos iniciais, requer muita atenção e cuidados.
Quadro 25 – Cena 5.4: Pensando na elaboração de uma história: com crianças o processo é
outro
(continua)
Descrição (Cena 5.4): A cena a seguir, que contou com a participação da professora Liane, resultou de um
momento em que o grupo estava socializando entre si, como estavam sendo encaminhados os planejamentos a
serem realizados na escola. Disso, decorrer uma breve discussão referente aos desafios em se pensar na
elaboração de uma história.
1. Pesquisadora: Até agora vocês acharam que alguma coisa foi mais difícil, que exigiu mais de vocês nessa
parte do planejamento? Ou foi tudo fácil, simples?
2. Todos: [Risos].
3. Elídio: Não.
4. Pitágoras: Não, eu acho que para mim pelo menos, foi na montagem da história, porque você tem que pensar,
até as palavras, porque eles são crianças e daí não dá para falar umas palavras difíceis.
5. Luke: É que a gente já tem o conceito formado, para nós se formos dividir as pedras não vai fazer muita
diferença, por exemplo, são cinco pedras, para eles até o formato da pedra faz diferença, porque eles podem
não ter a ideia da divisão já concretizada, mas acho que a história foi a mais difícil de criar.
6. Pesquisadora: E vocês (grupo da multiplicação), o que estão achando de planejar esta atividade?

187

(conclusão)
6. Pesquisadora: E vocês (grupo da multiplicação), o que estão achando de planejar esta atividade?
7. Isabela: Eu estou assustada, não vou mentir.
8. Monique: O pior foi conseguir a questão, montar a pergunta em si na história.
9. Pesquisadora: A situação da história?
10. Monique: Sim.
11. Isabela: Eu tenho medo de mediar, fazer eles chegarem na multiplicação.
12. Professora Liane: Sim, tem que cuidar, porque não é tão direto assim.
13. Pesquisadora: É diferente de quando a gente trabalha com 6º ou 7º ano.
14. Isabela: Não dá para só falar: façam pela multiplicação. Não tem como falar isso. E quando eles não
enxergarem, porque eu acho que logo eles não vão, a gente vai ter que mediar e é isso que eu não sei como
falar.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (30.10.2018).

Os excertos abordados nessa cena são oriundos de um encontro, em que os dois grupos
se reuniram para socializar e contribuir no planejamento das ações. Isto porque, para uma
melhor organização, antes os dois grupos se reuniram individualmente com a pesquisadora para
planejar e, após, foram realizados encontros de socialização para que ambos os grupos
contribuíssem e se auxiliassem mutuamente nos planejamentos.
É perceptível que, ao serem questionados com relação a qual teria sido a maior
dificuldade presente nos planejamentos, os dois grupos (multiplicação e divisão) pontuaram ter
sido a elaboração de uma história. De fato, esta não era uma tarefa fácil, pois eles não tinham
que criar qualquer história, mas uma que remetesse à síntese histórica do conceito que eles
estavam trabalhando, visto que o planejamento que eles estavam fazendo partia dos princípios
da Atividade Orientadora de Orientadora (AOE), proposta por Moura (1996).
Isto demanda que os sujeitos busquem conhecer e compreender a essência do conceito.
De acordo com Cedro (2008), isso implica a

[...] necessidade de se perceber o movimento de gênese do conceito, não apenas como
mais um elemento da História da Matemática, correndo o risco de esta converter-se
em um próprio conteúdo matemático. Assim, a dimensão histórica do conhecimento
matemático é entendida dentro do processo social e cultural do conceito. Nessa
perspectiva, compreender a gênese do conceito significa perceber que ela faz parte da
história, na qual os homens e as mulheres, perante as necessidades objetivas, buscaram
e elaboram soluções para determinados problemas. (CEDRO, 2008, p.60)

De fato, esse não foi um movimento simples, e os sujeitos tinham razão ao mencionarem
que aquela havia sido uma das partes mais difíceis do planejamento. Assumir o ensino a partir
dessa dimensão é estar comprometido com um modo de ação que demanda por parte do
professor organizar ações intencionalmente para este fim. Este fato pode desencadear, conforme
pontua Vigotsky (2007, p.103), um “aprendizado adequadamente organizado resulta em
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desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de
outra forma, seriam impossíveis de acontecer”.
Outro elemento que, também, fica evidente na cena foi a angustia por parte dos sujeitos
com relação ao desenvolvimento do planejamento que estavam realizando. Este fato foi
manifestado por Isabela (f.7 e f.11), ao expor seus sentimentos, ao dizer como se sentia se
colocando em uma situação de ensino numa etapa que não fazia parte da sua zona de conforto.
Isso talvez possa estar relacionado ao fato de ela estar em possível mudança da atividade
principal. Leontiev (2010, p.66) diz que, no momento de transição de atividade, “surge uma
contradição explícita entre o modo de vida da criança e suas potencialidades, as quais já
superaram este modo de vida. De acordo com isso, sua atividade é reorganizada e ela passa,
assim, a um novo estágio no desenvolvimento de sua vida psíquica”. Apesar de o foco de nossa
pesquisa não estar relacionado às crianças, compreendemos que este aspecto possa acontecer
de modo semelhante com os futuros professores, já que o medo e a insegurança, mencionados
podem representar o início de uma mudança em sua atividade, ou seja, a passagem da atividade
de aprendizagem para se aproximar da atividade de ensino, desenvolvida pelo professor.
Podemos observar, a partir do que ficou mais evidente nessa cena, um indicativo de que
os sujeitos não só perceberam a responsabilidade que estavam prestes a assumir como também
sentiram um respeito com o ensino nos anos iniciais. Em nenhum momento eles partiram do
pressuposto que aquilo seria uma tarefa fácil, muito pelo contrário, eles sempre se mostraram
comprometidos e preocupados em desenvolver um bom trabalho (DIÁRIO DA
PESQUISADORA, 30/10/2018, p.5).
De modo geral, por meio dos fragmentos que foram trazidos nesse episódio,
identificamos que os sujeitos, ao serem colocados na necessidade de ensinar matemática nos
anos iniciais, se depararam em um movimento de discussão sobre diferentes aspectos
relacionados à organização do ensino, se puseram a refletir sobre o planejamento e sua
implicância no processo de ensino. Após tecermos algumas considerações com relação à
apreensão dos sujeitos a respeito do planejamento, no próximo episódio intencionamos discutir
sobre a importância de aprender a ensinar.

5.3.2

Episódio 6 – Sobre aprender a ensinar matemática
Já afirmamos aqui várias vezes que a atividade principal do professor é ensinar. Levando

em consideração o nosso objeto de estudo, ao professor de matemática compete compartilhar
com os sujeitos os conhecimentos matemáticos produzidos historicamente. Nesse aspecto é
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importante ressaltar que os sentidos e as significações atribuídos por ele a esses conhecimentos
ao aprendê-los podem impactar no modo como eles irão ensiná-los. Rigon, Asbahr e Moretti
(2010, p.65) afirmam que
a relação entre o processo de apropriação da cultura e o desenvolvimento humano
objetiva-se por meio da aprendizagem em geral, ou ainda nas relações sistematizadas
pelo processo educacional, que tem a função de criar condições para que os estudantes
apropriem-se dos conhecimentos científicos e teóricos elaborados ao longo da história
das ciências.

Com isso, compreendemos que, por meio da mediação das significações que foram
construídas historicamente, é que se encontra essa importante relação no processo de aprender
a ensinar. É importante possibilitar ao futuro professor condições que lhe permitam tanto
compreender suas responsabilidades ao ensinar, quanto entender que o modo como ele
aprendeu esse conhecimento no processo de aprendizagem da docência não pode ser igual
àquele que ele irá ensinar futuramente.
Em nossas cinco cenas contidas nesse episódio, apresentamos momentos que nos
permitem tecer algumas reflexões a respeito do modo como os sujeitos se revelaram diante de
situações referentes ao ensino de matemática. Já em nossa primeira cena, tratada a seguir,
apresentaremos a apreensão dos sujeitos, ao pensarem no ensino de um elemento que muitas
vezes passa despercebido.
Quadro 26 – Cena 6.1: Quando um vira dez: os desafios ao ensinar
(continua)
Descrição (Cena 6.1): Na cena a seguir, tentamos apresentar um momento em que os sujeitos começam a se
dar conta que muitas vezes explicar aquilo que parece tão inato é na verdade, o mais desafiador. Salientamos
que esse encontro contou com a participação da Professora Patrícia.
1. Pesquisadora: Neste movimento que fizemos agora, o que vocês acharam talvez como maior dificuldade ou
desafio quando você está pensando em ensinar alguém? Porque vocês tiveram que se organizar, pensar em uma
forma usando o algoritmo para poder explicar, o que vocês acharam que foi mais ou não foi (...)
2. Isabela: Acho que a maior dificuldade vai ser quando chegar no emprestar, ter que explicar como é que faz,
pois até eu me perdi para trocar dezena com a unidade.
3. Monique: Acho que esta é a maior dificuldade mesmo.
4. Isabela: Porque vai chegar um momento que vai ficar ruim fazer todo um processo que nem a colega fez,
eles vão ter que colocar aquele “unzinho” lá em cima e aí eles vão ter que memorizar e até chegar nisso, eu
acredito que seja difícil.
5. Luke: E saber que aquele “unzinho” não é só um, é dez unidades, e quanto maior pior.
6. Isabela: E aí antes vocês perguntaram como é que a gente aprendeu e eu fiquei pensando, eu não lembro de
ter aprendido assim, o que significava uma dezena, eu sabia que tinha aquele um lá e que era uma coisa diferente,
mas eu não sabia isto.
7. Eduardo: Eu devo ter aprendido, mas eu não me lembro. Eu sei que materiais assim eu não tinha.
8. Isabela: Eu também, não tive contato nem com o dourado, só com a faculdade.
9. Elídio: E assim, também na faculdade a gente não tem tanta (...) uma disciplina assim (...) a gente viu na
didática, mas assim, muito pouco, bem passado.
10. Professora Patrícia: E vocês acham isto importante?
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(conclusão)
11. Todos: Sim.
12.Luke: Bastante.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio e vídeo (29.09.2018).

A primeira cena que abordamos nesse episódio é decorrente de uma oficina, envolvendo
as operações de adição e subtração. Trazemos o momento em que os alunos começaram a
refletir sobre o quão desafiador pode ser a resolução de uma situação de ensino, no caso, uma
situação que eles nunca haviam pensado: como ensinar um conceito?
Podemos observar que as falas nos dão indícios de que o espaço da oficina, dentro do
curso de extensão, oportunizou aos sujeitos se apropriarem de um elemento importante que
aparece tanto na operação de adição como de subtração, o famoso “vai um” ou “empresta um”.
O termo “vai um” é muito utilizado no algoritmo da operação de adição, quando estamos
realizando agrupamentos na base dez, assim, quando uma determinada ordem excede o valor
nove, reagrupamos de modo que essa quantidade acrescida em uma ordem superior e assim por
diante. Já o termo “empresta um” é utilizado no algoritmo da subtração para o desagrupamento,
conforme já discutimos na unidade 2.
Em algumas falas fica evidente, conforme eles mesmos pontuaram, que explicar tais
conceitos pode ser considerado algo difícil. Isabela (f.6) colocou que, tirando o espaço do curso
de extensão, não se recordava de ter aprendido a explicação dos termos (“vai um”, “empresta
um”) e ainda afirmou que ela sabia que, quando aparecia “aquele um”, isso remetia a algo
diferente.
Tais indicativos nos levam a refletir que o conhecimento que os sujeitos possuem com
relação a estes termos é recorrente de um conhecimento empírico. Vigotsky (2007) explica que
o conhecimento empírico é derivado dos conceitos que surgem no âmbito da atividade que o
sujeito está inserido. Sua generalização se dá por meio da percepção e observação, em que, na
maioria dos casos, acontece oriundo de um processo comparativo de fatos similares,
associando-os a determinadas operações ou classes (DAVYDOV, 1982).
Podemos, então, apontar que é muito provável que a aprendizagem desses
conhecimentos por parte dos sujeitos se deu a partir de generalizações empíricas e não teóricas,
provavelmente decorrentes de suas vivências e experiências no âmbito educacional, uma vez
que estes conceitos não parecem ainda estar bem consolidados pelos sujeitos.
A forma como o professor se apropria e compreende os conceitos matemáticos é muito
importante, pois isso possibilita a ele oferecer um ensino de mais qualidade aos seus estudantes
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de modo que eles se apropriem de conhecimentos científicos, promovendo, assim, o
desenvolvimento do pensamento teórico. Nessa direção, Rosa, Moraes e Cedro (2010, p. 67)
pontuam que

a apropriação por parte do sujeito do conhecimento científico oferece a ele a condição
de compreender novos significados para o mundo, ampliar seus horizontes de
percepção e modificar as formas de interação com a realidade que o cerca; em suma,
permite a ele transformar a forma e o conteúdo do seu pensamento.

Os indicativos contidos nessa cena nos permitem refletir sobre como conceitos
considerados elementares do ensino da matemática requerem uma atenção especial, pois muitas
vezes os tratarmos como algo “trivial”. Podemos observar que os sujeitos se colocaram em um
movimento de aprendizagem e talvez, porque não dizer, de redescoberta sobre um termo que
faz parte da vida deles, mesmo antes de se inserirem no ambiente escolar.
Além do mais, o fato de eles demonstrarem uma preocupação com relação ao modo
como iriam expor tais conceitos revela uma possível mudança da forma como eles
compreendem o seu ensino e também sua responsabilidade ao ensiná-los. Essa constatação se
assemelha ao que pensam Moura et al. (2010, p. 82) acerca da atividade de ensino do professor,
mais especificamente no que diz respeito à sua natureza particular como sendo “a máxima
sofisticação humana inventada para possibilitar a inclusão dos novos membros de um
agrupamento social em seu coletivo, dará a dimensão da responsabilidade dos que fazem a
escola como espaço de aprendizagem e apropriação da cultura humana elaborada”.
Em nossa segunda cena, discutimos a relevância de formular bem o enunciado de uma
situação-problema, pois ele precisa ser claro para que quem irá resolvê-la o compreenda de
forma correta. Muitas vezes um enunciado mal elaborado de um exercício pode encaminhar a
um entendimento equivocado.
Quadro 27 – Cena 6.2: É de mais ou de menos? Quando o enunciado faz toda a diferença
(continua)
Descrição (Cena 6.2): Em uma das ações desenvolvida no curso, que contou com a participação da professora
Patrícia, foi proposto que os alunos (que foram divididos em dois grupos) desenvolvessem duas situações
problemas, uma envolvendo a operação de adição e outra de subtração, em que cada uma contemplasse uma
ação mental da operação escolhida. Um grupo apresentou o seguinte exemplo: “Joana está devendo 18 reais na
cantina da escola e ela usou sua mesada para pagar a dívida e sobrou 12 reais. Quanto ela recebe de mesada?”
1. Luke: A gente ia fazer esta para a operação de subtração, mas a gente chegou à conclusão que não era bem
subtração. No caso a mesada seria X, vou chamar de X. No caso 18 reais seria o que ela estava devendo e 12
reais é o que sobrou. Porém, nós queremos saber a mesada, então o que temos que fazer, o processo, é 18+12
que seria 30.
2. Isabela: A gente ficou na dúvida se uma criança vai entender isto.
3. Luke: Ela vai entender, porque tipo o dever (...) O que a gente pensou, o dever, o devendo, os exercícios
devendo remetem a menos, a subtrair, porém, neste caso ele está somando.
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(conclusão)
4. Isabela: Por isso a gente teve esta confusão no início.
5. Luke: Uma pequena confusão no início, mas a princípio é de juntar. Agente vai juntar o que ela gastou mais
o que sobrou para conseguir o valor que ela tinha no total.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (29.09.2018).

Os presentes fragmentos são oriundos de uma tarefa que foi solicitada aos sujeitos após
a oficina de adição e subtração. Eles se dividiram em dois grupos e deveriam criar um exercício
de adição e outro de subtração que envolvesse uma das ações mentais correspondentes a cada
um e, após, socializar com os demais e resolver tal exercício.
Esse processo é muito rotineiro na vida de qualquer professor, pois independentemente
da sua área de formação, todos, em algum momento, fazem uso da realização de exercícios seja
para verificar a aprendizagem dos alunos, seja para fechar um conteúdo que estão aprendendo.
Contudo, criar um ou um conjunto de exercícios a serem resolvidos pelos estudantes requer
atenção por parte do professor. É preciso que os exercícios sejam construídos de uma forma
intencional e organizada, caso contrário poderá desencadear dúvidas nos alunos.
Como podemos observar nas falas desta cena, os sujeitos deixaram claro que pensaram
em uma situação-problema que fosse referente à operação de subtração e, ao resolvê-la,
perceberam que ela era de adição. Ainda ocorreu um breve momento de reflexão, quando eles
questionaram se uma criança conseguiria entender o que estava sendo solicitado no exercício.
Na situação específica, apenas solicitamos a elaboração de um exercício simples, para
que os sujeitos praticassem o que havia sido trabalhado naquele momento. Compreendemos
que nem todo exercício promove aprendizagem, pois, conforme nos coloca Vigotsky (2001,
p.114), “o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento”. Ou seja, é necessário
pensar em ações de aprendizagem que possibilitem o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos.
Apesar de entendermos que os exercícios em si, sozinhos, não garantem que os alunos
se apropriem deste conhecimento, consideramos que eles, no conjunto da atividade de ensino
proposta pelo professor, são um componente necessário que pode auxiliar na ação educativa.
Além do mais, colocar os sujeitos nesse movimento de aprendizagem de pensar em situaçõesproblema permite que eles comecem a perceber o impacto que isto desencadeia na atividade de
ensino.
É necessário que os sujeitos entendam que criar soluções-problema faz parte da
organização do ensino do professor e, portanto, elas devem ser pensadas de modo a permitir
que o aluno se aproprie do conhecimento que está sendo exposto. Compartilhamos com as
ideias de Moura (2002, p.160), ao dizer que
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uma didática que proporciona o desenvolvimento da educação matemática é aquela
que reconhece as particularidades do desenvolvimento da matemática na organização
de atividades de ensino. A aprendizagem dos conteúdos é acompanhada de uma
aprendizagem de procedimentos sobre os processos de apreensão e construção de
conhecimentos. Isto poderá ser concretizado em atividades de ensino que nascem de
uma necessidade de aprender desencadeada por situações-problema que possibilitem
os sujeitos agirem como solucionadores de problemas: definido por ações. Escolhendo
os dados e fazendo uso de ferramentas que sejam adequadas para a solução da situação
posta.

Em nossa próxima cena, continuando nossas reflexões a respeito de aprender a ensinar
matemática, discorreremos a respeito de como muitas vezes certos conceitos estão tão
cristalizados que pode ser difícil explicá-los.
Quadro 28 – Cena 6.3: Mas é só uma continha de menos! Quando ensinar nos causa dúvidas
Descrição (Cena 6.3): Durante um momento, em que estava acontecendo a oficina de adição e subtração, a
qual teve a participação da professora Patrícia, os sujeitos estavam no quadro fazendo uma explicação que
deveria ser realizada como se estivesse sendo explanada para alunos. Eles estavam explicando a operação de
subtração 30-18. A partir do questionamento da pesquisadora surge a presente cena.
1. Pesquisadora: Mas então, como que você explicaria isto?
2. Isabela: A gente não pensou [risos].
3. Pesquisadora: Porque ela colocou direto o 12, mas como é que vai dar aquele dois se você fez 0-8?
4. Isabela: A gente vai dizer né (...) deixa eu pensar (...) [risos]. Que coisa porque a gente fez este.
5. Todos: [Risos]
6. Professora Patrícia: Pode apagar aquele 12 e começar de novo.
7. Isabela: Como é que minha unidade é um zero e eu vou dizer para pessoa que dá para eu tirar um de lá.
8. Professora Patrícia: Vamos pensar como vocês fizeram antes. Tem zero unidades e você tem que tirar oito
(...).
10. Isabela: Eu posso pedir daqui uma dezena e transformar em dez, aí eu tiro oito, e ali aonde tinha três ficou
dois, duas dezenas, assim dá para explicar, eu não tinha pensada nisto.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (29.09.2018).

Diante de tantos problemas matemáticos que o professor explica ao longo de sua vida,
uma “continha de menos” nos parece ser uma das menores dificuldades presentes no cotidiano
de uma sala de aula. Entretanto, como podemos observar nas falas dessa cena, a tal “continha”
quase se tornou uma dor de cabeça.
A operação que foi exposta pelos alunos era aparentemente simples, 30-18=12 e, ao ser
resolvida, o seu resultado foi colocado de forma direta. Entretanto os questionamentos
colocados pela Pesquisadora (f.3) ocasionaram insegurança por parte de Isabela (f.4 e f.7), ao
pensar como ela explicaria aquela parte do algoritmo.
Esse ocorrido nos leva a realizar duas reflexões: a primeira é a maneira como explicamos
um conteúdo aos alunos. Muitas vezes tais explicações são tão mecanizadas, que, infelizmente,
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podemos cometer o erro de “pular” algumas etapas por acharmos que os alunos já abstraíram
ou generalizaram tal conhecimento. E a segunda é pensar se isto ocorre pelo fato de o professor
se sentir inseguro ou não possuir conhecimento suficiente para desenvolver tais explicações
que, geralmente, são esquecidas.
O processo de abstração é um percurso que não ocorre de forma linear, uma vez que “a
ascensão do abstrato ao concreto verifica-se não simplesmente um processo de totalização, de
urdidura de uma abstração após outra, mas uma síntese de abstrações que corresponde às
relações internas, às relações no objeto” (KOPNIN, 1978, p. 163). Ou seja, para que o sujeito
tenha de fato se apropriado de determinados conceitos, é necessário um conjunto de elementos
que possibilite a generalização teórica.
Ainda nessa direção, no que diz respeito à abstração e à generalização dos conceitos,
Davydov (1988, p.49) fala que “o pensamento teórico possui seus tipos específicos de
generalização e abstração, seus procedimentos de formação dos conceitos e operação com eles.
Justamente a formação de tais conceitos abre aos estudantes o caminho para dominar os
fundamentos da cultura teórica atual”. Por meio dessa apropriação oriunda dos conhecimentos
acumulados historicamente é que o indivíduo irá dispor de signos e instrumentos que
possibilitem o seu pleno desenvolvimento, que se dá por meio do seu pensamento teórico.
É necessária a realização de um ensino que ajude, de fato, os alunos a apreenderem o
conhecimento teórico dos conceitos estudados. Com relação ao conhecimento teórico, Davydov
(1988, p.126) fala que
o conhecimento que representa as inter-relações entre o conteúdo interno e externo do
material a ser apropriado, entre aparência e essência, entre o original e o derivado, é
chamado conhecimento teórico. Tal conhecimento somente 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. Nessa condição, o
material de estudo adquire um propósito orientado para a aprendizagem, pois há uma
intencionalidade de reproduzir atos que outrora levaram pessoas a descobrir e
conceituar um determinado conhecimento teórico.

Pensando nessa premissa, temos que, para que o aluno consiga desenvolver o seu
conhecimento matemático, é necessário que ele compreenda a sua essência para que, assim,
seja capaz de reproduzi-lo em sua totalidade. Tomemos como exemplo a explicação da seguinte
situação:
2

√32 = 3
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Há quem explique, mencionando que a resposta é 3, porque basta “cortar” o 2 que está
no radicando com o 2 que está no índice da raiz, sem justificar o porquê isto é válido. Este
“cortar” só é possível pelo seguinte:
2

2

√32 = 32 = 3
Ou seja, o que nos garante isso é uma propriedade que existe na radiciação, pelo fato de
ela ser a operação inversa da potência, ela não surge do nada. São estes importantes elementos
de toda um processo construído historicamente que podem permitir que o estudante se aproprie
do conhecimento teórico, proporcionando, assim, o desenvolvimento do seu pensamento
teórico, pois concordamos com Davydov (1988) que é, no espaço escolar, que devemos ensinar
as crianças a pensar teoricamente.
Mas, para que isso aconteça, é importante que o professor conheça e compreenda estes
conceitos que fazem parte do conteúdo escolar, que ele disponha de instrumentos que lhe
possibilitem desenvolver o pensamento teórico de seus alunos.
Na cena a seguir, falaremos como pensar em ações que promovam a aprendizagem nos
estudantes demanda preparo por parte do professor.
Quadro 29 – Cena 6.4: Quando tudo vira pizza: os desafios ao se pensar em situações
problemas
(continua)
Descrição (Cena 6.4): Durante a discussão do texto de Fraga et. al. (2012), foi apontando que no mesmo
abordava que pensar em uma situação desencadeadora de aprendizagem, por meio de uma história virtual é um
elemento muito desafiador. Diante disto, inicia-se a seguinte discussão:
1. Elídio: Tentar elaborar uma história que envolve um conceito e pensar que os alunos têm que entender aquilo,
como eu posso explicar (...) é difícil elaborar uma determinada história, porque as crianças tem que entender a
necessidade da utilização daquele conceito na história e elaborar um problema que depois terá que ser
solucionado, eu não sei como explicar isto, mas vivenciando isto, acho que elaborando as atividades, as ações
que a gente está desenvolvendo na escola, a principal atividade é esta, tentar envolver um contexto.
2. Pesquisadora: Certo, por exemplo, vamos pensar em uma ideia, uma coisa rápida, por exemplo, o conceito
de fração, ela surgiu devido a necessidade de medida, no Egito. Existia os chamados estiradores de cordas que
faziam as medições de terra a partir de uma medida que era determinada pelo Faraó. Em uma certa situação, ao
realizarem uma medida em determinado espaço, eles perceberam que aquela medida não cabia um número
inteiro de vezes, ou sobrava ou faltava, então eles precisavam pensar em como determinar a medida exata
daquele lugar e nisso surge as frações, ou seja, a necessidade de realizar aquelas medições de terra levou a
criação do conceito. Agora pensando na ideia, como a gente poderia montar uma história virtual para uma turma
de 6º ano sobre o conceito de fração?
3. Leão: Dizia que tinha um bastão lá e tinha que ser medido, e daí não ia dar para colocar o bastão um número
inteiro de vezes naquele lugar.
4. Todos: [Risos]
5. Pesquisadora: É uma ideia, mas qual seria o enredo que você utilizaria para eles sentirem a necessidade de
fazer isto?
6. Luke: Bem, eu utilizaria o conceito de pizza, para trazer mais próximo deles, para passar a ideia de fração é
melhor.
7. Pesquisadora: Bem até pode ser, mas quando você fala em pizza, eles já têm um conceito formado.
8. Leão: É que você tem que se remeter a como surgiu na história.
9. Elídio: Por exemplo, Joãozinho queria construir um prédio e necessitaria achar sua área, como ele poderia
resolver, medir ou representar.
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(conclusão)
9. Elídio: Por exemplo, Joãozinho queria construir um prédio e necessitaria achar sua área, como ele poderia
resolver, medir ou representar.
10. Pesquisadora: Pode ser, mas, e aí, vai chamar a atenção do aluno construir um prédio para outra pessoa?
11. Elídio: Pois é, algo mais atrativo, para chamar a atenção das crianças.
12. Luke: Pizza
13. Todos: [Risos]
14. Monique: Acho que ele está com vontade de comer pizza [risos].
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (13.09.2018).

Os fragmentos abordados nesta cena são decorrentes da discussão de um texto,
trabalhado no espaço do curso de extensão. Nele, foi discutido sobre a Atividade Orientadora
de Ensino (AOE) em que as autoras elencaram como um desafio criar uma situação
desencadeadora de aprendizagem por meio da composição de uma história.
A elaboração de uma Situação Desencadeadora de Aprendizagem (SDA) é considerada
por Moura et al. (2010, p. 101) como uma forma de criar nos estudantes uma necessidade de se
apropriar dos conceitos. Ou seja, o “objetivo principal desta é proporcionar a necessidade de
apropriação do conceito pelo estudante, de modo que suas ações sejam realizadas em busca da
solução de um problema que o mobilize para a atividade de aprendizagem - a apropriação dos
conhecimentos” (MOURA et al., 2010, p.101).
Como podemos observar, os sujeitos compactuaram da mesma ideia das autoras do
texto, conforme colocou Elídio (f.1) em sua fala. Para proporcionar um momento de reflexão,
a Pesquisadora (f.2) questionou-os como criariam uma história que contemplasse a síntese
histórica do conceito de fração. Compreendemos que esta não era a melhor maneira de pensar
em uma ação que contemplasse o que havia sido solicitado, pois organizar o ensino demanda
uma certa coerência, mas a intenção era que eles pontuassem as primeiras ideias que surgiriam
com relação a como trabalhar com o conceito de fração.
Dentre as sugestões dadas pelos sujeitos, uma, em especial, nos chama a atenção, por
ser uma forma um tanto recorrente de trabalhar frações e aparece muito nos livros didáticos,
que é a partir da ideia de pizza. É muito difícil encontrar algum professor que não tenha, algum
dia, utilizado em sala de aula esta estratégia para ensinar seus alunos, o que pode nos dar
indícios de que a insistência de Luke (f.6 e f.12) em utilizar frações seja porque, talvez, ele
possa ter aprendido desta forma e acreditasse ser melhor assim, como ele mesmo pontuou.
Essa cena nos permite tecer algumas reflexões importantes acerca do ensino de
matemática e de como os responsáveis por ele estão se preparando. Organizar uma situação de
ensino que contemple uma síntese história não é uma tarefa fácil, pois demanda que o professor
entenda que não é qualquer ação que conseguirá promover a aprendizagem do aluno.
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Neste contexto, considerando a AOE, mais especificamente a situação desencadeadora
de aprendizagem, temos que “o objetivo está voltado à necessidade de apropriação do
conhecimento por parte do estudante, em um movimento que busca a solução de um problema
que pode ser mobilizador da aprendizagem” (BOROWSKY, 2017, p.80). Ou seja, por meio da
situação desencadeadora de aprendizagem, o professor pode pensar em ações que se configurem
como atividades, possibilitando, assim, o desenvolvimento dos sujeitos que dela participam. Ao
fazermos uso do termo “atividade”, estamos nos referindo àquela proposta por Leontiev (1978),
que já discutimos no capítulo 2.
Pensando nessa perspectiva de organizar o ensino e nos remetendo novamente à
sugestão de utilizar a pizza, faz-se importante pensar um pouco. É necessário cuidado, quando
tendemos a reproduzir aquilo que nos foi ensinado, pois, na condição de professores, devemos
realizar uma reflexão e uma avaliação daquilo que ensinamos e do modo como iremos
desenvolvê-lo. Utilizar a ideia de pizza para o ensino de fração demanda uma atenção muito
grande por parte do educador, pois, ao fazer uso dela, se corre o risco que o seu ensino aconteça
de forma limitada, comprometendo, assim, o seu entendimento que está muito além da noção
de pizza.
Há diferentes propostas teóricas e metodológicas com a finalidade de proporcionar um
ensino de mais qualidade, que favoreçam levar os alunos a se apropriem dos conhecimentos
científicos que foram sendo produzidos pela humanidade. Portanto, compete ao professor ir em
busca delas, para auxiliá-lo a organizar um ensino de mais qualidade, que proporcione mais
condições para que aconteça a aprendizagem.
Em nossa última cena trazida nesse episódio, iremos discutir como explicar conceitos
considerados simples pode desencadear em algumas surpresas.
Quadro 30 – Cena 6.5: Quando o simples se torna difícil: os inesperados ao explicar o que
julgamos conhecer
(conclusão)
Descrição (Cena 6.5): A cena a seguir é decorrente de um momento de reflexão ocorrido no curso de extensão
onde os sujeitos estavam comentando a respeito do que acharam das oficinas realizadas sobre as quatro
operações.
1. Pesquisadora: Pensando no curso como um todo, vocês perceberam que o curso foi dividido nos textos, nas
oficinas, no planejamento, da inserção na escola e nesse momento que estamos fazendo agora que é a auto
avaliação. A parte das oficinas, o que vocês acharam?
2. Isabela: Bem legal! A gente sofreu para fazer os algoritmos, mas foi muito bom.
3. Pesquisadora: Quando vocês foram para o quadro fazer o algoritmo, vocês tinham um certo receio?
4. Isabela: Sim! A gente se perdeu inclusive [risos]
5. Pitágoras: Esse era o meu maior medo, de ir na escola e não saber explicar para eles.
6. Pesquisadora: Ninguém estava duvidando que vocês sabiam as operações, mas quando colocados na
situação de ensinar, quais conhecimentos vocês acham que são necessários na hora de ensinar? O que vocês
acham que um professor ele tem que saber, tem que estudar para poder ensinar um determinado conteúdo?
7. Isabela: Tem que saber no mínimo o mais básico, porque a gente não sabia o mais básico e era o que mais
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(conclusão)
precisava saber.
8. Luke: E de uma forma mais simples.
9. Eduardo: A gente não sabia explicar o que a gente já sabia.
10. Pitágoras: Desde os conceitos mais básicos, até o final, a gente tem que saber.
11. Leão: Eu acho que saber o porquê surgiu o conceito é muito importante, da onde ele vem, porque até na
infância não é tanto, mas depois no Ensino Fundamental, nos anos finais, os alunos muito pedem da onde que
vem? Porque eu vou usar isso na minha vida? Porque a gente sabe de onde que surgiu ou aplicações disto.
12. Luke: Ou qual foi a necessidade.
13. Leão: Isso, se torna mais fácil para ensinar associando aquele conceito com o planejamento e isso também
pode fazer com que os alunos queiram aprender.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (11.12.2018).

A presente cena surge em um momento de reflexão dos sujeitos referente às diferentes
ações que aconteceram ao longo do curso de extensão. Mais especificamente, abordamos, aqui,
as oficinas realizadas sobre as quatro operações, porque tínhamos a intenção de perceber como
foi esse olhar, por parte dos sujeitos, já que em muitos momentos das oficinas eles se
encontraram em um processo de aprendizagem da docência, em especial sobre o processo de
ensinar.
Os fragmentos que trazemos nesta cena nos permitem realizar algumas reflexões a partir
dos indicativos encontrados. Nas falas, fica evidente a importância que os sujeitos deram com
relação à oportunidade de discutir os algoritmos das operações, isto talvez pelo fato de que lhes
foi oportunizado um espaço para tal. Por mais que as quatro operações abordadas sejam
consideradas conceitos elementares da matemática, não podemos tomá-las como algo inato.
Os conceitos são compreendidos por Moura (2012, p.148) como

[...] sínteses produzidas por certos grupos sociais ao lidarem com problemas, fruto de
necessidades físicas ou psicológicas, cuja soluções puderam permitir uma vida
melhor. Estas sínteses foram eleitas em um determinado momento por um grupo de
pessoas que as consideraram relevantes e, sendo assim, deveriam ser veiculadas de
modo a permitir a integração de novos sujeitos na dinâmica da sociedade da qual faz
parte.

Entendemos os conceitos matemáticos que hoje em dia são compartilhados no ambiente
escolar como sínteses de um processo lógico e histórico que atenderam a uma necessidade da
humanidade e que são aprendidos pelos sujeitos como uma forma que lhe ajude a interagir em
sociedade. É essencial que o futuro professor de matemática conheça como se desenvolveu a
história dos conceitos, e isso pode acontecer por meio do estudo do seu movimento lógicohistórico, uma vez “que permite entendê-lo, explicitando relações entre os seus elementos,
evidenciando as conexões internas deste e não apenas seu formalismo” (POZEBON, 2017,
p.114).
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Outro elemento abordado na fala de Isabela (f.7), foi ela considerar importante o
professor possuir um mínimo de conhecimento, em especial aquele que é considerado o mais
básico. Sua fala foi ao encontro da colocação de Eduardo (f. 9), ao explicitar que havia aí uma
carência com relação a este conhecimento, pois não sabiam explicar aquilo que eles acreditavam
que sabiam.
Este aspecto ratifica a ideia de que, para que eles tivessem um certo conhecimento sobre
os conceitos discutidos, era preciso compreendê-los em sua essência. O estudo do movimento
lógico e histórico pode se configurar como uma importante ferramenta aos futuros professores,
quando pensarem na organização do ensino, de modo a possibilitar que o estudante se aproprie
do conceito por meio da necessidade de estudá-lo. Por isso, compactuamos com Fiorentini
(2012, p. 110), ao defender 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.

A preocupação posta pelos sujeitos com relação ao ensino das quatro operações, mais
especificamente ao modo de como ensiná-las, indica que pode ter ocorrido uma mudança de
qualidade no que diz respeito ao seu ensino. Isto nos leva a crer que os sentidos pessoais que
eles atribuíam tais elementos podem ter sido modificados, fazendo com que coincidam com a
significação social de tais conceitos (LEONTIEV, 1978).
O episódio em questão nos dá indícios de que, para que o futuro professor aprenda sobre
aspectos importantes relacionados ao ensinar matemática, é relevante que antes de mais nada
ele tenha se apropriado teoricamente do conceito em questão. Os conhecimentos que os sujeitos
possuem em relação a conceitos considerados elementares da matemática podem ser
decorrentes de generalizações empíricas e não da apropriação teórica. Este fato pode justificar
a insegurança que eles demonstraram, ao se exporem em situações de discussões sobre o ensino.

Reflexões sobre a unidade 3

Em nossa terceira unidade, por meio dos episódios discutidos anteriormente, buscamos
indicativos que nos auxiliassem a atender a uma de nossas ações investigativas, qual seja,
elencar possíveis mudanças em relação ao organizar o ensino das operações matemáticas
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fundamentais. Compreendemos que o movimento de aprendizagem realizado a respeito da
organização do ensino e de seus elementos é essencial para a ação educativa.
Os espaços formativos devem oferecer aos sujeitos condições que oportunizem a eles
participarem de ações que contemplem estudar, aprender, vivenciar, refletir e avaliar os fatores
que compõem a organização do ensino. Assim como Franco (2008, p. 144), entendemos que

[...] os processos de formação precisam considerar a estruturação de uma experiência
formativa, experiência essa que não apenas mostra a prática; transmite teorias;
discursa sobre a profissionalização; essa experiência precisa colocar o sujeito em
processo de diálogos com a realidade; diálogos formativos da própria identidade,
diálogos que irão formar capacidades de reelaboração reflexiva, a partir das
contradições da existência vivenciada.

Nesse aspecto, a presente unidade nos deu indícios de uma possível mudança no que diz
respeito a como eles compreendem os elementos que constituem a organização do ensino. Ao
serem mobilizados a planejar ações que foram desenvolvidas nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, demonstraram necessidade de refletir sobre aspectos importantes da organização
do ensino. Apesar das possíveis inseguranças que eles possuíam em relação aos anos iniciais,
sempre se revelaram comprometidos e preocupados com o desenvolvimento da ação que
realizariam.
Também evidenciamos a preocupação dos sujeitos, ao se depararem com conhecimentos
considerados elementares no ensino de matemática. Embora acreditassem já possuir certo
domínio sobre esses conhecimentos, identificamos que isso advinha de conhecimentos
empíricos.
Aprender a organizar o ensino, elencar ações que auxiliem no processo de ensinar é
assumir que este é um processo que se constrói e reconstrói dia após dia. É importante que o
professor compreenda que a forma como ele organiza esse conjunto de ações é que pode vir a
permitir que seus alunos consigam se apropriar dos conhecimentos científicos. Mas antes de
mais nada, cumpre que ele entenda a implicação que isso desencadeia em sua atividade ensino.
Na Figura 36 apresentamos uma síntese do que ficou evidente nessa unidade.
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Figura 36 – Síntese Unidade 3

Fonte: Sistematizado pela autora

5.4 UNIDADE 4 – O ESPAÇO FORMATIVO COMO PROMOTOR DA MUDANÇA DE
QUALIDADE
Assim como Moura (2004, p. 262), acreditamos na premissa de que “acompanhar a
formação do professor implica então tomar um ponto de referência”. E esse ponto pode estar
relacionado à sua trajetória de vida, pois durante esse tempo, o professor passará por diversos
espaços que podem se caracterizar como formativos e importantes para sua constituição como
docentes. Um espaço se configura como formativo, quando ele é intencionalmente organizado
com a finalidade de promover a aprendizagem da docência.
Diante disso, nossa última unidade de análise é destinada a apresentar fragmentos que
demonstrem como um espaço formativo, organizado intencionalmente por meio de diferentes
ações tais como realização de estudos, oficinas, organização do ensino, inserção na escola e
momentos de reflexões, pode contribuir na mudança de qualidade dos sujeitos que dele fazem
parte. Por meio dos dois episódios que compõem esta unidade, procuramos levantar uma
discussão a respeito dos impactos de um espaço formativo, oferecido por meio de um curso de
extensão.
Na Figura 37 apresentamos os respectivos episódios seguidos de suas cenas.
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Figura 37 – Síntese da unidade 4

Fonte: Sistematizado pela autora.

5.4.1

Episódio 7 – Novas percepções para ensinar matemática
Ao longo do nosso espaço formativo, constituído no curso de extensão, realizamos

diferentes ações com o intuito de levar os sujeitos a refletirem diante dos modos como cada um
percebia o ensino de matemática. Cada uma delas tinha o propósito de fazer com que os futuros
professores se colocassem em um movimento de aprendizagem da docência com relação a
ensinar matemática.
Ensinar matemática é um desafio cotidiano para o responsável pelo seu ensino, portanto
os conhecimentos necessários para ensinar matemática “não podem ser considerados como
acabados, nem como imutáveis, uma vez que são apropriados e reconfigurados ao longo da vida
do professor” (LOPES, 2009, p. 67). A cada nova vivência e/ou experiência que o docente
passa, novas aprendizagens são formadas, contribuindo, assim, para o seu ensino.
Este episódio quer apresentar, por meio de suas quatro cenas, momentos que revelam
que os sujeitos se encontraram diante de novas percepções com relação ao ensino de
matemática. Na primeira delas mostraremos a importância de a compreensão do algoritmo estar
bem consolidada.
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Quadro 31 – Cena 7.1: Quando explicar é algo natural, mas não é: discutindo o algoritmo
Descrição (Cena 7.1): A cena a seguir é decorrente de um momento de reflexão sobre uma oficina realizada
no espaço do curso de extensão em que os sujeitos trabalharam com as operações de adição e subtração, uso de
materiais didáticos e as ações mentais relacionadas a cada operação.
1. Elídio: Eu gostei bastante, as vezes, a gente trata as coisas como muito natural os problemas, aquelas ações
mentais que antes eram desconhecidas para poder resolver um problema lá, você acha que é tudo a mesma coisa,
mas, não é.
2. Eduardo: A gente acha muito fácil fazer o algoritmo, mas na hora de explicar para a criança como é que
acontece aquilo, quando sobe um e tudo, aí complica, e deu para ter uma noção disto usando os materiais para
resolver.
3. Pesquisadora: Você acha que o material ajudou a compreender o algoritmo?
4. Eduardo: Ajudou a compreender aquela parte de quando sobe e vai para outro.
5. Leão: E o pedir emprestado também, que eu pego uma unidade maior e vou transformar em parcelas de uma
unidade menor.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio e vídeo (04.10.2018).

Uma das ações realizadas no curso de extensão foi a realização de oficinas, envolvendo
as operações matemáticas básicas. Nelas os sujeitos tiveram a oportunidade de discutir e refletir
sobre os aspectos históricos de cada conceito trabalhado, a estrutura de cada algoritmo realizado
para resolver determinada operação, o uso de materiais didáticos como apoio e também as
diferentes ações mentais que acompanham cada operação.
Por meio dos fragmentos que foram apresentados nesta cena, podemos observar um
indicativo de uma possível mudança com relação ao modo como eram entendidas as operações
que haviam sido trabalhadas, no caso adição e subtração. Em especial destacamos a fala de
Eduardo (f.2), ao se referir à importância de compreender o algoritmo.
Neste aspecto, quanto ao algoritmo, é relevante que o professor compreenda que a
organização que utilizamos hoje em dia para resolver operações matemáticas podem ser sínteses
de um processo longo de construção de conhecimento. Ou seja, foi graças ao esforço de
gerações passadas que hoje podemos utilizar esses instrumentos, pois, conforme discutimos no
capítulo 3, nem sempre as operações de adição e subtração eram realizadas como fazemos
atualmente.
Assim, o que pode auxiliar a apropriação de conceitos considerando todas suas
particularidades e regras atreladas a eles é o seu estudo do movimento lógico e histórico. Neste
aspecto, Kopnin (1978, p. 187) pontua que o “lógico reflete não só a história do próprio objeto
como também a história do 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”.
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Entrelaçado a isto, também temos o uso do material didático20 que, conforme
ressaltaram os sujeitos, os auxiliou a compreender melhor como funcionavam algumas regras
que aconteciam no algoritmo. O material didático pode ser um instrumento para auxiliar o
professor no processo de ensino, já que, na perspectiva de Vigotski (1998), o instrumento tem
a função de dirigir a influência do indivíduo diante do objeto da atividade, assim “ele é orientado
externamente; deve necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo
qual a atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza” (VIGOTSKI,
1998, p.72-73, grifo do autor).
Por meio do uso do material didático, como um instrumento no processo de ensino e
aprendizagem, o professor pode planejar ações a fim de contribuir para a aprendizagem de seus
alunos. Entretanto, não podemos esquecer que todo material tem suas limitações, e a
aprendizagem dos sujeitos não pode depender exclusivamente dele, uma vez que o
conhecimento a ser trabalhado não está no material, mas sim nas relações que o sujeito
estabelece por meio dele como um instrumento.
Ressaltamos que a cena apresenta indícios de que, ao serem expostos a estes
conhecimentos, tanto no que diz respeito aos algoritmos trabalhados como também ao uso de
materiais didáticos, os sujeitos podem ter atribuído novos sentidos a tais operações, uma vez
que reconheceram que eles poderiam fazer diferença em seu ensino.
Na cena a seguir, discutimos a respeito de uma etapa que pode acontecer na operação
de divisão e que muitas vezes, infelizmente, é tomado como uma regra sem que uma
justificativa seja apresentada.
Quadro 32 – Cena 7.2: O zero não cai do céu! Quando deixamos de aceitar o “é regra”
Descrição (Cena 7.2): Em um momento durante uma oficina realizada sobre as operações de multiplicação e
divisão, dois sujeitos expuseram no quadro a operação 412 ÷ 4, utilizando o algoritmo e o apoio de um material
didático, que no caso foi o material dourado. Após a explanação acontece a situação apresentada a seguir.
1. Pesquisadora: Isabela, você falou que agora fazia sentido, o que seria?
2. Isabela: O zero, porque eu esqueci como é que fazia o algoritmo, eu tinha feito a divisão e quando eu fui
fazer o algoritmo eu não lembrava do zero e eu escrevi o que eu fiz no material dourado por extenso para
explicar o que eu estava fazendo e quando eu cheguei em uma dezena dividido por quatro, eu só fiz assim, uma
dezena é dez unidades, eu não pensei assim, que eu não ia lidar com a dezena. Eu automaticamente fiz aquilo,
mas não pensei em dizer que eu não vou ter nenhuma dezena no algoritmo.
3. Professora Ane: Este automático que você falou é muito comum.
4. Isabela: É que a gente aprende: não deu um coloca o zero ali, mas não diz o que é que aconteceu.
5. Professora Ane: E lá pelas tantas, no meio do caminho você esquece o zero.
6. Isabela: Ou você sabe que tem que pôr e não sabe o porquê.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (20.10.2018).
Compreendemos o material didático na perspectiva de Lorenzato (2006, p. 18), ou seja, “qualquer instrumento
útil ao processo de ensino-aprendizagem”.
20
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Esta cena traz indícios de que a reflexão acerca de uma operação de divisão levou à
atribuição de um novo sentido a algo que é muito utilizado no ensino de matemática e que, às
vezes, por ser tão rotineiro, não nos questionamos muito a respeito. Durante a explicação de
uma conta apresentada, os sujeitos ficaram muito atentos. As expressões da maioria e os
comentários paralelos nos revelaram que, a partir daquele momento, estavam entendendo o
porquê daquele zero (DIÁRIO DA PESQUISADORA, 20/10/2018, p.4). Para situar melhor o
impacto desse exemplo, apresentamos na imagem a seguir a operação.
Figura 38 – Resolução da operação 412 ÷ 4

Fonte: Dados da pesquisa

O zero, abordado na fala de Isabela (f.2), é o que aparece correspondente à dezena no
quociente, isto porque, quando realizamos a divisão exposta anteriormente após trabalhar com
a centena, temos que restou uma dezena, que não pode ser dividida por quatro, então é
necessário transformá-la em unidades para a operação ser finalizada. Ao fazer isso, não foi
possível dividir a dezena em partes inteiras. É por isso que colocamos o zero na ordem da
dezena do quociente.
Infelizmente é corriqueiro acontecer o uso da justificativa “não deu para dividir, coloca
o zero e continua” sem justificar o porquê isso acontece, privando o aluno de compreender a
organização do algoritmo. Esse agir não contribui para o processo de aprendizagem, pois ela
deve ser aquela que “motiva e desencadeia uma série de funções que se encontram em fase de
desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2009, p. 334).
Um fato que nos chama atenção é que a grande maioria dos sujeitos demonstrou que,
apesar de saber que deveria colocar o zero naquela situação, não sabia sua justificativa. Isto nos
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leva a inferir que, mesmo como alunos da Educação Básica e agora acadêmicos do Ensino
Superior, que este conhecimento não foi compreendido em sua essência.
Para que o futuro professor possa se apropriar de um dado conhecimento científico é
importante que ele conheça todas as suas particularidades, saiba aplicá-lo em diferentes
situações e não só em casos gerais. Nessa direção, Vigotski (2009, p. 345) nos explica que

o desenvolvimento dos conceitos científicos começa justamente pelo que ainda não
foi plenamente desenvolvido nos conceitos espontâneos ao longo de toda a idade
escolar. Começa habitualmente pelo trabalho com o próprio conceito como tal, pela
definição verbal do conceito, por operações que pressupõem a aplicação não
espontânea desse conceito.

Apesar de o autor fazer referência ao desenvolvimento de um conceito científico em
período escolar, compreendemos que isso também vale para os futuros professores que estão
em processo de aprendizagem da docência, uma vez que eles demonstraram ainda existir
defasagem na apreensão de tal conhecimento. Apesar de os futuros professores conhecerem o
algoritmo da operação de divisão, a fala deles nos revelou que isso proveio de uma
generalização empírica. Entretanto, o que permite a apropriação do algoritmo em toda sua
essência é quando isso acontece por meio da síntese da generalização de conhecimento teórico
(DAVYDOV, 1988).
Isto nos leva a refletir sobre a importância de o professor se apropriar de conceitos
referentes ao conteúdo específico que ele vai ensinar, pois, compactuamos com Moura (2004),
ao afirmar que o sujeito que realizar determinada ação vai impactar outro sujeito por meio de
seus instrumentos símbolos. Ou seja, o professor, ao ensinar determinado conteúdo a seu aluno,
o afeta diretamente, portanto, se o conhecimento deriva de generalização empírica, é a partir
dela que ele irá ensinar aos seus alunos.
Em nossa próxima cena, traremos um momento de reflexão realizado pelos sujeitos com
relação às ações mentais da adição e subtração.
Quadro 33 – Cena 7.3: Precisamos refletir sobre as ações mentais de adição e subtração:
quando se apropriar se faz necessário
(continua)
Descrição (Cena 7.3): Durante a realização de uma oficina sobre as operações de adição e subtração onde
foram trabalhados além desses conceitos, o uso de materiais didáticos como o ábaco e material dourado, e as
ações mentais que podem ser exploradas em cada operação. Ao final desta atividade a pesquisadora e a
professora Patrícia solicitaram que os alunos comentassem o que haviam achado daquele encontro, em especial,
de terem elaborado e resolvido situações problemas envolvendo as operações já mencionadas pensando no seu
processo de ensino.
1. Elídio: Eu achei bem interessante, porque até então eu desconhecia estas ações mentais juntar, acrescentar,
completar. Eu não sabia destes critérios assim, de pensar sobre este emprestar um, deste sentido que faz a
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(conclusão)
operação que você esta fazendo.
2. Eduardo: E é bem importante a gente saber essas ações, porque a gente acha que é tudo fácil, para mim isto
aí eu sei fazer, é fácil, mas daí na hora de explicar, como você vai explicar, até você identificar o que está
acontecendo, eu achei que ajuda bastante.
3. Monique: A gente não pensa nestas questões, a gente vai direto e quer resolver e pronto, não fica pensando
no que tem por trás disso.
4. Leão: E como a matemática, as vezes o problema tem várias formas de se resolver, para mim o que ficou
desta parte final da atividade é talvez o modo como eu vou resolver o problema é que vai determinar a ação
mental que eu utilizei.
5. Luke: E também a interpretação quando você for escrever a atividade para o aluno, o modo como tu está
escrevendo para ser aquilo que você quer que ele faça, o processo que ele faça.
6. Elídio: Tem o objetivo da ação no caso.
7. Isabela: O que eu observei da última atividade é que não foi tão difícil para gente criar um exercício que
contemplasse certa ação, mas foi difícil para mim identificar que ia surgir aquela dúvida, identificar o que eles
podem perguntar a partir daquilo, aí você chega lá e fica “de boca aberta” sem saber [risos].
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio e vídeo (29.09.2018).

Esta cena retrata mais especificamente as apreensões dos sujeitos com relação às ações
mentais relativas a cada uma dessas operações. Conforme podemos observar, ao terem contato
com cada uma delas na oficina realizada no espaço do curso de extensão, eles se colocaram em
movimento de reflexão diante da importância de tais ações.
Consideramos que é relevante o professor saber da existência de tais ações, pois, ao
trabalhar isto com seus alunos, ele os estará auxiliando a compreender os conceitos, a partir de
diferentes situações. Ramos (2009) argumenta que o trabalho com as ações mentais contribui
para o desenvolvimento de importantes competências e habilidades, auxiliando, assim, na
apropriação de conhecimento.
Dessa maneira, conhecendo essas ações, os sujeitos, em uma situação de ensino, podem
pensar em tarefas que possibilitem que os estudantes, ao resolvê-las, consigam desenvolver
certas habilidades fundamentais para que eles se apropriem do conceito matemático. Além do
mais, elas também auxiliam o professor a perceber as estratégias usadas pelos alunos, quando
da resolução de determinada operação matemática.
No que diz respeito ao conceito, Vigotski (2007, p. 37-38) nos elucida que ele

[...] se forma não pela interação de associações, e sim mediante operações intelectuais
em que todas as funções mentais elementares participam em uma combinação
específica, cuja operação é dirigida pelo uso das palavras, que, por sua vez, constituem
o meio de centralizar ativamente a atenção, abstrair determinados traços, sintetizá-los
e simbolizá-los por meio de um signo.

É um conjunto de operações que vai possibilitar que os indivíduos possam se apropriar
de conceitos científicos e não algumas ações isoladas, que envolvem aquele conceito. Ao
professor compete compreender esse processo, para que possa pensar em um ensino
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intencionalmente organizado para este fim. Daí a importância de serem oferecidos nos espaços
de formação inicial condições para que eles compreendam a responsabilidade que carregam, ao
serem os responsáveis por compartilhar esses conceitos com os demais sujeitos.
Também identificamos pelos fragmentos trazidos, que ressaltam as reflexões dos futuros
professores, que o espaço da oficina pode ter desencadeado uma possível mudança de sentidos
por eles atribuídos às operações. Isto coaduna com o que é posto por Leontiev (1978) com
relação ao sentido, em especial ao pessoal. Diz ele que os sentidos estão diretamente ligados à
vida do sujeito, modificando-se constantemente, não apenas no âmbito individual, como
também nas relações estabelecidas no meio do qual ele faz parte.
Em nossa última cena contida nesse episódio, discorreremos sobre as apreensões dos
sujeitos, ao serem colocados em situação de ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Quadro 34 – Cena 7.4: Os desafios encontrados ao ensinar: conhecendo os anos iniciais
Descrição (Cena 7.4): Esta cena apresenta um relato dos grupos de multiplicação e divisão a respeito de como
eles se sentiram e de como foi a experiência de desenvolver uma ação envolvendo operações matemáticas nos
anos iniciais.
1. Pesquisadora: Eu gostaria que agora um grupo de cada vez, pode ser um representante do grupo, falasse
como foi a sua inserção na escola para socializar com o outro, aí vocês que decidam o que é mais importante
colocar nesse momento.
2. Isabela: Da inserção, o primeiro momento que a gente foi para conhecer a turma foi um momento que eu
acho que eu me assustei, porque por mais que eles eram muito queridos eu percebi o quanto eles iam depender
da nossa explicação e da nossa ajuda, porque eles eram pequenininhos, 2º ano e daí eu me desesperei um pouco,
mas daí aquele dia a Professora Liane deu uma esclarecida, umas ideias boas e a gente fez e levou para lá e eu
acho que ajudou muito. Quando a gente foi aplicar a atividade para minha surpresa eles ainda lembravam da
gente, tanto que vieram nos abraçar e eles participaram muito. Então, assim, o máximo que a gente tinha que
fazer era chamar a atenção e nesse ponto isso me deixou bastante admirada, porque eu achei que ia ser bem
diferente, porque a gente pensa como com adolescente as vezes você não tem atenção deles, com criança
também é, mas não!
3. Leão Eu gostei bastante, foi bem desafiador, mas eu achei que como grupo a gente foi bem e fez com que
fosse mais fácil do que eu imaginava, embora não tenha sido fácil, mas se fez menos difícil. Mas algo que
quando eu vinha vindo fiquei pensando, que como deve ser difícil para professora ela sozinha, ter o controle de
todas estas crianças, porque eles se dispersam muito fácil.
4. Pitágoras: O primeiro momento que a gente foi na escola, a gente não assistiu uma aula quadro e giz, a gente
assistiu a Educação Física deles, mas deu para perceber que eles eram bem participativos, eles trabalhavam em
grupo e a prof induzia isso, que eles tinham que trabalhar bastante em grupo e se ajudar. A gente aplicou as
atividades, houve umas confusões que a Pesquisadora ajudou também, eles gostaram das atividades, a gente
deu a folha registro para eles e eles conseguiram fazer o registro, tanto da parte do cálculo como representando
em dezenas. O Luke também explicou o algoritmo da divisão para eles.
5. Luke: Eu dei umas gaguejadas bonitas lá, mas deu para explicar, acho que eles entenderam. O que eu notei
é como a professora vai trabalhar com os alunos incluídos, porque praticamente eu tive que dar toda a minha
atenção para o aluno incluso e se fosse só eu na sala não ia ter como dar muita atenção para os outros grupos e
mesmo assim eu ainda notei que a atividade era muito além do que ele consegue, porque ele conseguia contar
até 20, depois de 20 ele se perdia, então eu tive que modificar um pouco a atividade em partes para os alunos,
porque eles estavam em grupo, para tentar colocar ele na atividade, se não, se eu fosse colocar como os outros
grupos fizeram ele não ia entender nada.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio e vídeo (11.12.2018).
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Os fragmentos trazidos nessa cena são oriundos do último encontro realizado no curso
de extensão, destinado a momentos de discussão, reflexão e compartilhamento de tudo o que
havia acontecido neste espaço. Um dos primeiros assuntos tratados foi justamente a inserção
realizada na escola. O questionamento feito pela pesquisadora não teve um foco muito
específico, pois o objetivo era que eles expressassem como se sentiram nesta experiência.
Na fala de Isabela (f.2), podemos observar desde sua preocupação, ao se colocar em
uma situação de ensino nos anos iniciais, até as surpresas que teve com o desenvolvimento da
atividade. Isto nos dá indícios de que houve um comprometimento por parte dela, a fim de
desenvolver um bom trabalho com os alunos, ou seja, ela assumiu o compromisso com o seu
objeto de estudo na atividade de ensino, elemento este fundamental para o desenvolvimento do
trabalho do professor (MOURA et al., 2010).
Este fato nos remete à colocação de Pozebon (2017, p. 187), quando afirma que “a ação
de estudar, apropriar-se teoricamente de conhecimentos que subsidiem os diferentes aspectos
que permeiam a atividade docente, é essencial para o trabalho do professor comprometido com
a educação e com o processo de humanização dos seus alunos”. Neste aspecto, destacamos que
independe da ação que será desenvolvida, é essencial que o professor esteja comprometido com
a ação educativa, tenha ciência das suas responsabilidades e das implicações que resultarão do
seu trabalho.
Como os sujeitos trabalharam em grupo, era relevante que todos eles estivessem
comprometidos com os mesmos propósitos. Este fato pode ser comprovado na fala de Leão
(f.3), quando ele pontuou que, por mais que tenha sido um desafio, o grupo como um todo fez
com que o desenvolvimento da ação fosse possível.
Assim sendo, ressaltamos a importância de que nos espaços de formação sejam
desenvolvidas ações que contemplem o trabalho na perspectiva da coletividade. Com isso,
corroboramos a ideia de Borowsky (2017, p. 60), ao abordar que
quando o projeto educativo coletivo torna-se parte do plano de vida do professor, este
o realiza assumido perante o grupo. Assim, o sujeito em formação passa a orientar
suas ações individuais com base nas situações-problema que são comuns aos sujeitos
do grupo, pelos objetivos e pela concretização de resultados comuns.

Também fica evidente nesta cena a percepção dos futuros professores em relação aos
desafios que eles podem encontrar ao longo de sua atuação, em especial no que diz respeito aos
alunos incluídos. Luke (f.5) contou como se sentiu, enquanto auxiliava um aluno incluído, e
demonstrou sua preocupação com as dificuldades que a professora regente devia enfrentar no
cotidiano da sala de aula.
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Como foi feita uma inserção para conhecer a turma antes de ser desenvolvida a ação, os
sujeitos já estavam cientes da situação daquela turma e conversaram com a professora regente
a respeito. Na ocasião, a professora mencionou que havia três alunos incluídos na turma dela e
que eles eram muito reservados, podendo até não participar da atividade desenvolvida. No dia
da inserção, apenas um aluno incluído estava presente e ele quis desenvolver a atividade, Luke
foi quem o auxiliou do início ao fim, sempre respeitando o espaço do aluno (DIÁRIO DA
PESQUISADORA, 05/12/2018, p.6).
Os fragmentos da cena trazem indícios de que esta situação proporcionou que os futuros
professores vislumbrassem que, ao longo de sua trajetória de docência, eles iriam ter de lidar
com muitos inesperados. Caraça (1951) explica que, quando alguns elementos não são
previstos, portanto inesperados, eles podem ser revelados, o que pode desencadear em novas
aprendizagens.
Ao fim desse episódio, podemos observar que os sujeitos, ao serem mobilizados em
ações que contemplavam o ensino de matemática mais direcionado aos anos iniciais
apresentaram indicativos de novas aprendizagens. Além do mais, também ficou em evidência
a importância de eles se apropriarem destes conhecimentos considerados mais elementares,
podendo possibilitar um melhor desenvolvimento do seu ensino.
No último episódio dessa unidade, iremos discorrer sobre novas apreensões dos futuros
professores de matemática com relação aos anos iniciais, após participarem do curso de
extensão.

5.4.2

Episódio 8 – Novas percepções sobre os anos iniciais
O professor de matemática, ao longo de sua formação inicial, se prepara para atuar em

algumas etapas da Educação Básica. Normalmente os demais conteúdos não são contemplados
em sua essência, cabendo então a esse profissional buscar mais informações a respeito, seja por
uma disciplina complementar de graduação ou em curso de formação.
Ao longo desse trabalho temos defendido o fim desse paradigma, pois acreditamos numa
formação que abarque os conhecimentos matemáticos relacionados a todas as etapas de ensino
da Educação Básica. Além do mais, quanto mais nos aprofundamos em determinados
conhecimentos, mais possibilidades teremos de organizar o seu ensino.
Ao propor um curso de extensão, relacionado à matemática ensinada nos anos iniciais,
tivemos o propósito de colocar os sujeitos participantes da pesquisa em um movimento de
aprendizagem. Assim como Araujo (2014, p.11), acreditamos em processos formativos que
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sejam espaços de aprendizagem, pois “afigura-se como um processo próprio aos seres vivos.
Ocorre sempre, ainda que de diferentes formas, com diferentes intencionalidades e com
diferentes qualidades”.
Em nosso último episódio, apresentaremos quatro cenas que revelam a apreensão dos
sujeitos com relação aos anos iniciais, mais especificamente ao ensino de matemática. Na
primeira cena, falaremos sobre a responsabilidade que eles sentiram, tendo que desenvolver
uma ação nesta etapa do ensino.
Quadro 35 – Cena 8.1: Responsabilidade: os anseios ao se colocar em uma situação de ensino
nos anos iniciais
Descrição (Cena 8.1): Esta cena é decorrente de um momento de conversa onde os sujeitos compartilhavam a
experiência de ensinarem nos anos iniciais conceitos matemáticos.
1. Pesquisadora: Como que vocês se sentiram tendo que ensinar para eles esses conceitos?
2. Isabela: Responsabilidade enorme.
3. Pesquisadora: Por mais que a gente sabia que eles já estivessem um pouco consolidados, querendo ou não
vocês tinham que ensinar, talvez até seja mais difícil porque se eles já sabem e criança fala quando a gente erra.
4. Isabela: Eu me vi ali como eu acho que eu vou ser em sala de aula, se eu conseguir, porque claro que a gente
sabe que ali eram 17 alunos e a gente pode ter uma turma de 45, mas eu me vi indo atrás daqueles que eu sabia
que não tinham feito, porque eu fiquei muito preocupada em alguém não entender.
5. Pesquisadora: Mas como você se sentiu para ensinar? Você se sentiu preparada?
6. Isabela: Sim, só para finalizar que eu fiquei com medo no fim, no início eu estava nervosa porque eles eram
crianças e eu nunca tinha dado aula para crianças, mas eu estava me sentindo preparada porque a gente tinha
repassado ela.
7. Pitágoras: Eu estava preparada porque eu participei do curso de extensão, porque se eu for pensar só na
graduação, se eu não tivesse o curso[extensão] eu não estaria preparada.
8. Isabela: Eu também.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (11.12.2018).

Os fragmentos que abordamos nesta cena apresentam como os sujeitos se sentiram na
condição de responsáveis por compartilhar determinados conceitos com os alunos dos anos
iniciais. As falas trazidas revelam indícios de que eles encararam a situação como uma grande
responsabilidade, em especial em conseguir auxiliar todos os alunos em uma eventual
dificuldade.
Isabela (f.4) evidenciou que, ao ser colocada na situação de ensinar, estava muito
preocupada em ajudar as crianças. Mencionou ainda que é assim que ela se via quando estivesse
atuando como professora e que sempre iria tentar auxiliar a todos, principalmente os que
apresentassem alguma dificuldade. A colocação posta por ela é uma preocupação que todo o
docente deve ter independentemente do nível escolar.
Fazem parte do processo de aprendizagem da docência preocupar-se com a ação
educativa, estar ciente que se inserir no espaço escolar é uma grande responsabilidade e requer
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maturidade do docente. E as falas de Isabela nos dão indícios que ela se colocou num
movimento de aprender a ser professor.
Neste aspecto é importante que o docente tenha ciência das responsabilidades que ele
assume ao ter a docência como profissão, pois envolve todo um projeto educativo não só para
com a escola como também para uma sociedade. Neste aspecto compactuamos com Moura
(2012, p. 5-6), a respeito das implicações que a atividade de ensino desenvolvida pelo professor
demanda.

Estar em atividade de ensino, implica, portanto, em ser consciente na ação de ensinar.
Isto é, implica em intencionalidade da ação educativa. Consciência que é acima de
tudo, a de ser pertencente a uma comunidade cuja ação tem por finalidade propiciar a
apropriação da cultura humana, ou mais objetivamente, a apropriação de ferramentas
simbólicas capazes de permitir aos sujeitos os meios necessários para viverem
plenamente em sociedade.

Outro ponto importante evidenciado nesta cena foi quando a pesquisadora questionou
se eles se sentiam preparados para ensinar, e a resposta obtida foi que sim, enfatizado que isto
havia sido possível devido à participação no curso de extensão. Ainda Pitágoras (f.7) afirmou
que, se fosse depender só do curso de graduação, não se sentiria preparada.
Como no curso de extensão foram abordados conceitos mais elementares do ensino da
matemática, isto nos revela uma possível necessidade de um trabalho mais intenso na formação
inicial com relação a esses conteúdos. Essa percepção foi também constatada por Bemme
(2015) em sua pesquisa, ao apontar que seus colaboradores ansiavam por uma formação
centrada na compreensão de conceitos matemáticos, que pudesse lhes dar subsídios para
encontrar modos de ensinar que fizessem o aluno aprender para além de algoritmos
preestabelecidos.
Podemos observar então que tanto os dados trazidos em nosso estudo, assim como os
verificados por Bemme (2015), apontam a relevância de serem criados espaços formativos que
oportunizem estudar, discutir e refletir sobre conceitos matemáticos elementares. Este
movimento pode resultar em uma formação mais consolidada no que diz respeito a estes
elementos.
Como já mencionamos ao longo desse trabalho, temos ciência de que o Curso de
Matemática Licenciatura do qual os sujeitos dessa pesquisa fazem parte busca formar
profissionais para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio. A sua estrutura
curricular não contempla assuntos específicos desta etapa do ensino, como por exemplo os
abordados no curso de extensão que foram as quatro operações. Todavia entendemos como
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necessário essa aproximação do professor de matemática com esses conceitos mais elementares
em sua essência, como já expresso aqui ao longo deste estudo.
No espaço do curso de extensão foram realizadas ações intencionalmente planejadas
que pudessem aproximar os sujeitos de tais conhecimentos, auxiliando no momento de inserção
realizado na escola e, assim como Lopes (2009, p. 66), acreditamos que “é o nosso
envolvimento num projeto de formação inicial de professor que gera a reflexão sobre o que é
preciso saber para ensinar, ou melhor, sobre quais conhecimentos mobilizados na ação
pedagógica são apreendidos pelo futuro professor num processo de aprendizagem da docência”.
Na cena a seguir, discorreremos a respeito da importância que os sujeitos demonstraram
ao realizar um planejamento para desenvolver a ação na escola.
Quadro 36 – Cena 8.2: Sobre pensar na organização do ensino nos anos iniciais: desafios e
dificuldades
Descrição (Cena 8.2): Esta cena é oriunda do relato escrito final realizado pelos sujeitos orientado pelo seguinte
encaminhamento.
Q: Discorra a respeito da sua experiência ao planejar, organizar, desenvolver e avaliar uma atividade
nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
1. Elídio: Foi maravilhosa esta experiência, afinal de contas como futuros professores é de extrema importância
aprendermos e sermos guiados nestes processos importantes e que ficou evidente que não é tão simples como
se pensava em planejar uma atividade, ainda mais envolvendo uma teoria. O curso fez com que tivéssemos o
contato com tudo isso, nos tornando mais confiantes nestes aspectos.
2. Luke: A minha experiência foi bem complexa, pois de início achei que era tranquilo, mas ao expor as ideias
com meus colegas e conversarmos, percebemos que tinham várias complexidades que seriam geradas ao
desenvolver com os pequenos. As ideias iniciais que queríamos ensinar aos alunos tem que ser usado algo que
não deixe ''furos'' como coisas concretas e de mesma forma, pois para eles os conceitos iniciais ainda não estão
fixados e qualquer diferença pode acarretar dúvidas ou pensamentos errados. Ao organizar as atividades em
texto e passa a passo, obtivemos mais uma dificuldade na qual o modo de pensar e escrever nem sempre podem
ser entendidos por todos. Por fim, ao executar as atividades em sala percebemos que por termos pensado,
planejados e discutido não houve tantas dúvidas e que tinha sido elaborado de maneira correta dando assim uma
maior facilidade de observar os alunos que tinham maior facilidade e sanar os alunos que tinham maior
dificuldades.
3. Monique: Foi uma experiência enriquecedora que nem mesmo a graduação tinha me proporcionado até o
presente momento. Durante o processo de planejamento e organização dos conteúdos e ações mentais
envolvidas, bem como as ideias, ouve uma grande troca de conhecimento e experiências entre mim e os demais
membros do grupo. Surgiram muitas dúvidas de como seria vista nossa atividade e aceita pela a turma por ser
aplicada com os pequeninos, mais precisamente em um 2º ano dos anos iniciais. Foi um grande desafio trabalhar
a multiplicação do 3 por meio da ação mental combinatória.
4. Isabela: Tive bastante dificuldade em planejar a atividade, pois não conseguia entender quais necessidades
esses alunos teriam devido à idade. Porém após conversa com o grupo e seguindo orientações o trabalho foi
satisfatório e os alunos me surpreenderam pela facilidade que tiveram. Na hora de encerrar a atividade, mais
uma dificuldade, mas a partir da ajuda da Pesquisadora encerramos bem, dando um sentido ao trabalho realizado
pelos alunos. Esse foi um dos momentos mais interessantes na minha opinião, pois pude perceber que eles
realmente estavam entendendo a relação daquilo com outras situações
5. Pitágoras: No começo foi bem difícil, pois durante a graduação não temos nenhuma disciplina ou DCG que
tenha os anos iniciais como foco. Mas durante o curso de extensão fui adquirindo os conhecimentos
especificamente se tratando sobre os anos iniciais e me surpreendi bastante. Ao longo do tempo percebi que foi
ficando tranquilo preparar as atividades para os anos iniciais e a experiência foi muito essencial para minha
formação.
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Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio e vídeo (11.12.2018).

O que deu origem a esta cena foram as respostas que os sujeitos deram a um
posicionamento que constava do relato escrito final e que estava diretamente relacionado aos
processos que tangem à organização do ensino, desde a escolha de um tema até mesmo a
avaliação da ação realizada. As colocações deles em suas respostas apresentaram, de um modo
geral, que esta havia sido uma experiência desafiadora.
Alguns elementos que surgiram merecem destaque por revelarem aspectos importantes
que fazem parte da organização do ensino. Na fala de Luke (f.2), podemos perceber como o
desenvolvimento desse processo foi algo que exigiu bastante não só dele como do grupo do
qual ele fazia parte, que era o grupo da divisão. Observamos a preocupação que o grupo tinha
em não cometer erros com os alunos e a vontade que o planejamento ficasse claro para todos.
Ainda, ele pontuou que como tinham se organizado, planejado e discutido, isso permitiu que
conseguissem desenvolver a ação proposta, fato que também foi evidenciado por Isabela (f.4).
É relevante que os espaços de formação inicial oportunizem aos futuros professores
momentos de troca e partilha, em especial quanto ao planejamento de ações, pois isso pode
possibilitar um novo modo de se fazer e se perceber enquanto docente.

Ao darmos a oportunidade de que os estudantes, futuros professores, ajam de forma
colaborativa na condução das atividades planejadas coletivamente, estamos colocando
em prática uma visão de educação que entende que o desenvolvimento da educação
escolar deve ser necessariamente um processo partilhado em que se complementam
diferentes saberes coordenados por um projeto pedagógico. (MOURA, 2006, p. 7)

Pitágoras (f.5) falou como ela se surpreendeu, conforme o curso de extensão ia sendo
desenvolvido, pois lhe foi possível se aproximar dos conteúdos ensinados nos anos iniciais.
Como tais conhecimentos não eram abordados no seu curso de graduação, a princípio ela teve
alguma dificuldade.
Isto nos leva a pensar de que talvez fosse necessário um olhar mais atencioso a esses
conceitos nos cursos de formação inicial de matemática. Entendemos como importante e
necessário que o futuro professor tenha o domínio de tais conceitos, pois, como afirma Moura
(2004, p. 258),

os sujeitos que lidam com o conceito como ferramenta precisam ter acesso aos meios
que o levam ao entendimento do seu objeto de modo muito preciso, pois necessitam dar
significado ao que ensinam para que os educandos possam ver sentido naquilo que lhes
dizem ser importante de aprenderem.
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Outro elemento que merece destaque foi posto por Monique (f.3) que destacou que,
como eles foram instigados a organizar o ensino, isso possibilitou uma troca e partilha de
conhecimentos entre os sujeitos do grupo. Este tipo de ação pode ser determinante na mudança
da qualidade dos sujeitos e vai ao encontro do que é defendido por Lopes et al. (2016, p. 25),
ou seja, a “possibilidade de diferentes sujeitos – com diferentes conhecimentos – interagirem
de modo a permitir o compartilhamento de ações, de seus sentidos e significados, pode ser
determinante na mudança de qualidade daquilo que por eles é desenvolvido”.
Ainda, destacamos a fala de Elídio (f.1), ao pontuar que, na condição de futuros
professores, era importante pensar em ações que os guiassem e permitissem aprender sobre as
questões relacionadas à sua profissão. E nesta direção os cursos de formação inicial
desempenham importante função, pois, por mais que compreendamos e defendamos que a
docência é estar em constante formação, a etapa inicial é fundamental, pois é o espaço
intencionalmente organizado para que o futuro professor possa se apropriar de conhecimentos
relativos à docência. Assim sendo, esses espaços devem proporcionar uma formação para além
de conteúdo específico e didático.
Compactuamos com Moura (2006) ao defender uma formação que permita

[...] que o professor compreenda o seu papel como profissional, o que envolve
compromisso político, ética profissional, conhecimento do conteúdo e do currículo
que deverá desenvolver; conhecimento didático, participação na vida escolar, se
perceber como aprendiz permanente (desenvolvimento profissional). (MOURA,
2006, p. 6-7)

Em nossa próxima cena, apresentaremos elementos que evidenciam que o
desenvolvimento do curso de extensão despertou nos sujeitos necessidade de maior
aproximação com a matemática abordada nos anos iniciais.
Quadro 37 – Cena 8.3: Quando o motivo coincide com o objeto: a necessidade de se
aproximar dos anos iniciais
(continua)
Descrição (Cena 8.3): Assim como a cena 8.2 esta também é oriunda de um relato escrito final orientado pela
questão:
Q: Nosso curso durou quase um semestre e exigiu dedicação de tempo e disponibilidade em participar
das atividades. O que motivou você a concluir sua participação no curso de extensão?
1. Leão: Principalmente vivenciar o momento final, de planejamento e execução da atividade. Todo o período
contribuiu para a aprendizagem de novos assuntos, mas o momento final foi fundamental, para ver os conteúdos
teóricos em prática, a realidade da escola, o planejamento em grupo.
2. Elídio: Sair fora da caixinha é o que me motivou a realizar o curso de extensão. Afinal, me identifiquei com
os conteúdos que não eram vistos no curso de graduação, e sim só utilizados como ferramentas, mas jamais
questionadas. Quando me inscrevi pensei que o curso de extensão me tornaria um profissional melhor
capacitado.
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(conclusão)
3. Luke: O que mais me motivou a participar foi ver o empenho da Pesquisadora em buscar textos fáceis de
entender e com conteúdo para ser discutido. Conteúdos que mostravam com clareza o que seria trabalhado e
discutido. Assim, mostrando que o curso era de extrema importância e que contribuiria com minha carreira
como professor. Portanto, quando um professor motiva e mostra aos alunos que aquilo que esta ensinando é
importante ele esta cumprindo o seu papel com êxito
4. Monique: O principal motivo que me manteve no curso até o final foi pela experiência enriquecedora que
contribuiu na minha formação como estudante de graduação em Matemática, pois ele abriu um campo de visão
nunca antes imaginado por mim, pois me fez refletir a respeito da profissional que quero ser no futuro e como
vou contribuir na educação de meus futuros alunos.
5. Isabela: Eu tive interesse em dar continuidade, pois a cada encontro eu aprendia coisas que nunca tinha visto,
textos nunca lidos, uma matemática diferente da que vinha estudando. O curso de extensão se mostrou inédito
para mim além de incitar um "friozinho na barriga" para a tão esperada atividade com as crianças, que enfim
mesmo com medo eu queria muito realizar.
6. Pitágoras: A curiosidade e também pelo fato de não termos vivências no Curso de Licenciatura com os anos
iniciais, pois já desconfiava que era de muita importância conhecer os anos iniciais e participando do curso de
extensão só tive certeza.
7. Eduardo: Acredito que seja curiosidade da minha parte, mas depois das oficinas eu comecei a gostar bem
mais, pois foi algo novo e que realmente iria acrescentar algo na minha formação.
Fonte: Acervo da pesquisadora

Consideramos relevante realizar este questionamento com os sujeitos, porque, do relato
escrito inicial, constava uma pergunta sobre o motivo que os havia levado a procurar o espaço
do curso de extensão, conforme apresentamos no episódio 1, da unidade de análise 1. Naquele
momento surgiram várias respostas, tais como: o certificado que o curso disponibilizaria, a
curiosidade, a apropriação dos conteúdos abordados no curso, aprender.
Então queríamos reunir elementos que nos auxiliassem a identificar se os sentidos por
eles atribuídos inicialmente haviam sofrido alguma modificação ou não. Os fragmentos trazidos
nessa cena nos levam a inferir que o que fez com que os sujeitos permanecessem no curso foi,
realmente, a contribuição que este espaço poderia trazer em sua formação.
No relato escrito inicial, alguns sujeitos apontaram que era exatamente por isso que
estavam procurando o curso de extensão. Por mais que o motivo de alguns deles tenha se
mantido e o de outros tenha se modificado, os relatos dos sujeitos nos revelam que, ao serem
colocados em um movimento formativo, por meio das diferentes ações realizadas no curso, eles
podem ter atribuído novas necessidades em decorrência das aprendizagens que aconteceram
nesse espaço e se aproximado da temática proposta no curso. Desse modo, por mais que cada
um tenha apresentado os seus motivos de permanecerem no curso de extensão, que estão
entrelaçados a certas necessidades, todos eles coincidem com a significação (LEONTIEV,
1978) do espaço formativo, qual seja proporcionar aprendizagens para docência.
Nas colocações de Isabela (f.5), ela contou que, por meio desse espaço, ela aprendeu
coisas novas, já Monique (f.4) colocou que as ações realizadas no curso de extensão fizeram
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com que ela refletisse acerca de que profissional ela pretenderia ser no futuro. No que diz
respeito a aprendizagem, Petrovski (1980, p. 167) aborda que

[...] a aprendizagem dota a pessoa de conhecimentos, hábitos e destrezas necessários
para os distintos tipos de atividade socialmente útil. Forma também na pessoa a
destreza para dirigir seus próprios processos psíquicos, de selecionar, organizar e
dirigir suas ações e operações, hábitos e experiências em correspondência com a tarefa
a resolver. De tal maneira que a aprendizagem prepara a pessoa para o trabalho.

Também Vigotski (2007) diz que, quando a aprendizagem é intencionalmente
organizada, ela resulta em desenvolvimento mental colocando em movimento diversos
processos que de outra maneira poderiam ser impossíveis de acontecer. Portanto, as
aprendizagens que podem ter ocorrido no espaço do curso de extensão podem ter desencadeado
novas formas e modos do pensar em relação aos conceitos discutidos. Ressaltamos a
importância dessas novas aprendizagens, uma que vez que capacitam e contribuem para o modo
como cada um irá exercer a docência.
Também temos a colocação de Luke (f.3) que afirmou que a forma como o curso foi
organizado, que os assuntos ali discutidos o fizeram compreender que aquilo era importante
para sua formação. Esta afirmação de Luke pode nos dar indícios de que o seu motivo inicial
em participar do curso sofreu alteração ao longo desse percurso, isto porque ele havia pontuado
no início que procurou o espaço tão somente para ganhar um certificado (conforme discorremos
na Unidade 1).
Assim é possível que o seu motivo inicial, que era apenas compreensível, passou a se
tornar um motivo eficaz (LEONTIEV, 2010), indo ao encontro do propósito maior do curso de
extensão. Leontiev (2010, p. 299-300, grifo do autor) nos ajuda a explicar a mudança de
motivos, quando afirma que “em certas condições, o resultado da acção conta mais que o motivo
que realmente suscita a acção. [...] Produz-se uma nova ‘objectivação’ das suas necessidades”.
Ou seja, o envolvimento no desenvolvimento do curso, as diferentes ações realizadas foram
mais impactantes do que o motivo inicial que fez com que o sujeito se inserisse no espaço do
curso de extensão.
Em nossa última cena, apresentaremos trechos que apontam para um possível impacto
formativo, desencadeado nos sujeitos por meio do curso de extensão.
Quadro 38 – Cena 8.4: Tentando cobrir lacunas: os impactos de um curso de extensão
(continua)
Descrição (Cena 8.4): Esta última cena apresenta as apreensões dos sujeitos após sua participação no curso de
extensão, apontando as principais contribuições que este espaço possibilitou a eles.
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(conclusão)
1. Pesquisadora: Em que medida, o curso de extensão, a proposta em si, teve ou não implicações na formação
de vocês?
2. Isabela: Só pelo fato da gente ter visto o algoritmo, já posso dizer que mudou muito, aí a inserção na escola
com certeza contribuiu muito mais, a gente pode ver realmente como um aluno mais pequeno vê as coisas, que
tipo de dificuldade pode surgir e mesmo que eu não vá trabalhar com os anos iniciais, como a gente sempre
falou no curso de extensão, que tem gente que chega lá nos anos finais do Ensino Fundamental com esse tipo
de dificuldade, então eu acho que foi muito bom.
3. Pitágoras: E a gente não sabe o que acontece lá no caso, porque a gente não tem o contato com eles.
4. Isabela: E claro, tem muita coisa para gente ver ainda, mas com certeza foi um primeiro contato que vai
ajudar muito quando a gente passar por isso depois, vai lembrar o que pode fazer, como pode trabalhar, desde
o material dourado que foi algo que eu fiquei bastante na cabeça, até vou comprar um.
5. Todos: [risos]
6. Leão Eu acho que cobriu lacunas que as disciplinas da graduação não fizeram. O trabalho do conhecimento
dos jogos que a gente fez aqui nas oficinas foi bem importante, porque teve disciplinas que teria isso, mas que
a gente não aprendeu, pelo menos eu não aprendi a mexer com os jogos. Isso do algoritmo também foi bem
essencial, porque também a gente não aprendeu nas disciplinas e é uma coisa que poderia ser visto nas
disciplinas didáticas, que também pelo menos eu também não vi e a ida na escola que também foi bem
importante.
7. Eduardo: Eu acho que todos que estão se formando para serem professores de matemática tem que conhecer
esta matemática ensinada para os pequenos, por mais que a gente não vá explicar isso para eles, a gente tem
que saber como eles aprenderam isso, é diferente.
8. Isabela: Tinha que ter uma disciplina que visse isso ou pelo menos um curso que dessem meio obrigatório.
9. Pitágoras: Ou uma DCG. Eu acho que já que não tem na graduação, a gente tem que buscar esse
conhecimento por nós mesmos.
Fonte: Acervo da pesquisadora registrado em áudio (11.12.2018).

Os fragmentos trazidos nesta última cena apresentam elementos apontados pelos
sujeitos com relação aos impactos que o curso de extensão pode ter acarretado em suas
formações na condição de futuros professores. De um modo geral, podemos observar pelas suas
falas que houve aprendizagens.
Isabela (f.2 e f.4) ressaltou a importância da aproximação com a matemática ensinada
nos anos iniciais propiciada pelo curso de extensão, em especial, porque isso poderia auxiliá-la
no futuro a sanar possíveis dúvidas dos anos das etapas seguintes. Comentou, ainda, que embora
ainda teria muito o que aprender sobre esta etapa do ensino, este primeiro contato foi muito
importante, em especial, os materiais que foram trabalhados, a ponto de ela aventar a hipótese
de comprar para ela um material dourado.
O professor, à medida que conhece melhor um determinado objeto, compreende-o mais
e isso permite contribuir para um entendimento maior da realidade e para novas formas de
apreender o conhecimento (MOURA, 2013). Desse modo, a aproximação com a matemática
ensinada nos anos iniciais pôde dar condições aos futuros professores de novas perceptivas para
seu ensino em etapas posteriores.
Pitágoras (f.3), ao mencionar que eles não tinham conhecimento da matemática dos anos
iniciais, confirma o que já havia sido apontado em outras cenas, ou seja, isso foi por falta de
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contato com esta etapa escolar. Reiterando o já mencionado em outros momentos, por mais que
professor de matemática não seja responsável pelo ensino dessa etapa escolar, é importante que
ele conheça e compreenda como isto aconteça. Os resultados de Bemme (2015) apontaram para
essa direção, uma vez que revelaram que os futuros professores de matemática consideravam
muito importante o seu ensino, pois suas ações contribuiriam para o fortalecimento do ensino
da matemática.
Também não podemos deixar de comentar a fala de Leão (f.6), que mencionou que
muitos assuntos que foram abordados e discutidos no curso de extensão auxiliaram na
compreensão de conhecimentos não tratados no curso de formação inicial. Isto nos faz refletir
sobre a importância de se pensar em como estão sendo constituídos os espaços de formação
inicial e o que vêm sendo oportunizado aos sujeitos, pois certas carências tanto em assuntos
teóricos como práticos nos modos de ações podem levar a uma prática muito mais relacionada
ao que o professor vivenciou como aluno da Educação Básica do que na graduação (LOPES,
2009).
Isto retoma nossa posição de que nos Cursos Matemática Licenciatura deve haver mais
discussões a respeito destes conteúdos tidos como mais elementares em seu ensino. Considerálos como um conhecimento que não necessita ser estudado com mais cuidado pode resultar em
uma aprendizagem com possíveis defasagens por parte dos futuros professores.
Uma possibilidade de se trabalhar isto com os futuros professores pode ser por meio de
espaços intencionalmente organizados, que possibilitem que os sujeitos interajam com o outro,
compartilhem conhecimentos. Assim como Moura (2004, p. 261), acreditamos em uma
formação para o professor que

[...] se forma ao interagir com seus pares, movido por um motivo pessoal e coletivo.
No seu motivo pessoal, está o conjunto de saberes e expectativas sobre a vida e os
rumos que acredita serem válidos para empreender no seu trabalho. Os motivos
coletivos são dados por acordos que se estabelecem entre os que constituem a escola
como grupo.

Pensar em espaços formativos que tenham tais características pode ser uma
possibilidade para aproximar os futuros professores de matemática com o seu ensino nos anos
iniciais. Em algumas falas desta cena ficou evidente a importância que eles deram ao espaço do
curso de extensão, uma vez que apontaram que todo o professor de matemática deveria
conhecer a temática, seja por meio de uma disciplina na graduação ou por outros espaços.
De um modo geral, este último episódio nos traz indicativos de que as diferentes ações
propostas no curso de extensão referente à matemática ensinada nos anos iniciais colocaram os
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futuros professores em um movimento de reflexão diante esta etapa do ensino. Tais reflexões
despertaram a necessidade de se aproximar dessa etapa, uma vez que, ao conhecerem melhor
esta matemática, apontaram-na como um conhecimento necessário a todo professor dessa
disciplina.

Reflexões sobre a unidade 4

Em nossa última unidade de análise, realizamos um movimento com o propósito de
atender à ação investigativa de analisar como um espaço formativo, organizado
intencionalmente, pode promover mudança de qualidades nos sujeitos que dele participam.
Consideramos este processo relevante, uma vez que nos permite entender a significância dos
espaços de formação como potencializadores de aprendizagem.
No que diz respeito ao modo como os espaços formativos se configuram, assim como
Moura (2012, p. 10), acreditamos que a formação dos indivíduos deva estar “em sintonia com
suas condições objetivas, requer planejamento, ação coordenada, modos de executá-la e a
avaliá-la, qualidades essenciais para o modo permanente de humanizar-se”. Ou seja, requer uma
maneira de pensar na formação que contemple elementos capazes de oportunizar modos e ações
relevantes na constituição do docente.
Observamos, ao longo dessa unidade, indícios de que o conjunto de elementos
apresentados aos sujeitos, por meio do curso de extensão, possibilitou novas aprendizagens com
relação ao ensino da matemática, em especial dos anos iniciais, seu conteúdo e a maneira como
eles a compreendiam. Uma possível causa disto poder estar associada ao fato de que os sujeitos
tiveram que estudar, refletir, planejar e avaliar uma ação, envolvendo determinado conceito
matemático, permitindo assim que novas aprendizagens fossem possíveis.
Além do mais, quando se colocaram na necessidade de organizar uma ação sobre
determinado conteúdo matemático, eles foram mobilizados a estudar e refletir sobre o seu
processo de ensino. Este movimento fez com que os sujeitos demonstrassem novos olhares e
modos de perceber o ensino de matemática nos anos iniciais, pontuando sua importância em
sua formação e também para o desenvolvimento da matemática em anos posteriores.
Em suma, os fatores apresentados nos levam a concluir que houve uma possível mudança de
qualidade das ações dos sujeitos expressas nas compreensões sobre ensinar matemáticas e sobre
os anos iniciais. Na Figura 39, apresentamos uma síntese da referida unidade de análise.
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Figura 39 – Síntese Unidade 4

Fonte: Sistematização da autora.

222

223

6

A BUSCA PELA SÍNTESE: O MOVIMENTO DE APRENDIZAGEM NO
ESPAÇO FORMATIVO
Ao elegermos como objeto de estudo de nossa pesquisa a formação inicial de

professores, assumimos um compromisso não só individual, mas social. Compreendemos que
as pesquisas em relação a esta temática são essenciais na medida em que podem contribuir em
uma área educacional que está sempre em constante transformação. Assim como Moura (2006,
p.6), acreditamos em espaços de formação inicial, onde se prioriza

[...] a vivência dos principais conhecimentos que fazem parte da prática profissional
de professores, dos quais se destaca o exercício da escolha de conteúdos e a
organização de atividades de ensino, o que, de um modo mais geral, significa a
aprendizagem sobre o papel dos elementos simbólicos e o modo de manejá-los para
se constituir como sujeito com certas qualidades para uma prática profissional.

Neste aspecto, ressaltamos o que foi discutido ao longo desse trabalho, ou seja, o espaço
da formação inicial se apresenta como um momento muito significativo no processo de se
constituir professor. Este é um espaço importante, pois possibilita ao sujeito começar a
compreender o que, de fato, significa ser professor, assim como conhecer os elementos
constituintes da atividade de ensino, relevantes na docência. Sendo assim, a partir disso é que
passaremos a discorrer sobre as considerações que o desenvolvimento dessa pesquisa nos
revelou.
Conforme já mencionamos, nesta pesquisa nos propusemos a realizar um movimento
investigativo, cujo foco era a formação inicial do professor de matemática. Para tanto, criamos
um espaço formativo, intencionalmente organizado, que contou com ações referentes a:
estudos, planejamento, inserção na escola, avaliação e reflexão. Tais ações, consideradas
relevantes num movimento que permeia a constituição docente, foram essenciais para desvelar
o objeto de nossa investigação.
Retomando brevemente a organização de nossa pesquisa, temos que ela se deu por meio
do desenvolvimento de duas dimensões: orientadora e executora (ARAUJO; MORAES, 2017).
Pela dimensão orientadora, nos colocamos em um movimento de estudo e reflexão diante das
temáticas abordadas ao longo de nosso trabalho, sejam elas os pressupostos da Teoria HistóricoCultural, formação de professores e o movimento lógico-histórico das quatro operações. Elas
foram determinantes para nossa dimensão executora, que ocorreu a partir da elaboração de um
espaço formativo por meio de um curso de extensão, intitulado “Conhecendo a matemática
ensinada nos anos iniciais”, em que os sujeitos, sete futuros professores de matemática,
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participaram semanalmente ao longo de todo o 2.º semestre do ano de 2018. Os dados empíricos
desse processo foram oriundos de gravações em áudio e vídeo, relato escrito (inicial e final),
diário de campo da pesquisadora, registro de atividades realizadas ao longo do curso de
extensão e sessão reflexiva.
Nossa investigação tinha a particularidade de olhar para a formação inicial do professor
de matemática, em especial, buscar elementos que nos revelassem a compreensão que esses
sujeitos tinham quanto aos conteúdos elementares do ensino de matemática que, normalmente,
são apresentados e discutidos em sua essência nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Reiteramos que entendemos que tais conteúdos não são de responsabilidade do professor de
matemática ensiná-los, mas acreditamos como fundamental que eles se apropriem e os
compreendam em sua essência. Por isso, no decorrer deste trabalho, defendemos a premissa de
que é preciso quebrar o paradigma de o professor de matemática conhecer somente os conteúdos
referentes à sua área de atuação (anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio). Pelo
contrário ele deve se apropriar do conteúdo matemático, independentemente daquele específico
da etapa em que irá ensinar.
Isso posto, em nosso espaço formativo, priorizamos ações que permitissem que os
sujeitos pudessem refletir sobre a necessidade de se aproximar da matemática ensinada nos anos
iniciais. Conhecer melhor este objeto pôde oportunizar um novo modo de conceber o ensino de
matemática, e tal como Moura (2013), entendemos que este movimento permite uma melhor
compreensão da realidade dele. Isto nos possibilitou elencar unidades de análise que nos
auxiliaram a atender às ações investigativas a que nos propusemos a discutir neste trabalho e é
disso que trataremos a seguir.
Nossa primeira unidade “Motivos e percepções iniciais” nos auxiliou a identificar a
motivação de futuros professores de matemática em participar de um espaço formativo.
Constatamos que os motivos que impulsionaram os sujeitos a procurarem um espaço formativo
são de diversas naturezas, mas, de um modo geral, são oriundos de necessidades provocadas
pelo seu curso de formação inicial. Os fragmentos nos deram indícios de que as percepções que
os sujeitos possuíam seja em relação à docência ou aos conhecimentos matemáticos elementares
estavam muito direcionadas aos sentidos que eles atribuíam a estes aspectos.
A segunda unidade, “Conhecimentos para ensinar”, possibilitou revelar aspectos para
apontar possíveis desafios identificados por futuros professores de matemática, ao refletirem
e discutirem sobre ensinar. Percebemos que as reflexões realizadas no espaço formativo
mobilizaram os sujeitos a identificarem desafios diante da necessidade de ensinar quer de
natureza teórica, prática ou relacionados ao cotidiano escolar. Além do mais, muitos dos
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conhecimentos apresentados pelos sujeitos denotaram nos serem eles oriundos de
generalizações empíricas.
Já a terceira unidade, “O movimento de aprendizagem sobre a organização do ensino”
nos permitiu elencar possíveis mudanças com relação a conhecimentos, ao organizar o ensino
das operações matemáticas fundamentais. Verificamos que os sujeitos, ao se colocarem em um
movimento de organização do ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental, isso lhes
permitiu atribuir novos sentidos aos elementos constituintes da matemática nessa etapa, bem
como reconhecer a sua importância e implicação para o ensino. Isto proporcionou uma mudança
nos modos e nas ações relacionados aos conteúdos específicos e didáticos que permitem o
desenvolvimento do ensino de matemática.
Por fim, a última unidade, “O espaço formativo como promotor da mudança de
qualidade” nos trouxe elementos para analisar como um espaço formativo, organizado
intencionalmente, pode promover mudança de qualidades nos sujeitos que dele participam. Os
dados nos revelaram que desenvolver ações de estudos, discussão, reflexão, planejamento e
avaliação – premissa do espaço formativo – se configuram como elementos constituintes do
processo de promover a aprendizagem da docência; possibilitaram aos sujeitos novas
aprendizagens com relação à matemática ensinada nos anos iniciais; e demonstraram a
necessidade dessa aproximação, importante, para a formação desses futuros professores.
No movimento de aprendizagem da docência, o futuro professor se vê diante de
diferentes aspectos que são essenciais para ajudá-lo a compreender o seu papel diante da
atividade pedagógica. Constituir-se professor demanda um conjunto de ações, que se
complementam umas às outras. Daí a relevância de que sejam ofertados, nos processos de
formação inicial, espaços para que o futuro professor se inteire dos elementos que compõem a
atividade de ensino, sejam eles de estudos, discussão, reflexão, organização do ensino e
avaliação.
Assim, nossas unidades de análise nos trazem subsídios que permitem olhar nosso
fenômeno de investigação, a formação inicial de professores de matemática, contemplando sua
totalidade e nos orientam para discorrer a respeito do objetivo geral, delineado neste trabalho:
analisar o movimento formativo de futuros professores de matemática, ao estudarem conteúdos
dos anos iniciais; de modo específico, o conteúdo das quatro operações básicas. Desse modo,
teceremos algumas constatações que o movimento de pesquisa nos possibilitou.
Ao se inserirem em um espaço que tinha a intencionalidade de realizar um movimento
de estudos, discussão e reflexão diante do conteúdo matemático das quatro operações, os
futuros professores foram mobilizados a realizar diferentes ações que os colocaram na
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necessidade de buscar subsídios que possibilitassem o desenvolvimento destas. Isto os levou
novas percepções em relação ao ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
pois favoreceu que os sujeitos não só refletissem sobre esta etapa do ensino, como também
identificassem como fundamental a sua compreensão e novas possibilidades para o ensino de
matemática.
Evidenciamos que o espaço formativo despertou uma necessidade por parte dos sujeitos
de compreender mais os aspectos relativos que tangenciam o processo de ensino e
aprendizagem da matemática nos anos iniciais. Como os futuros professores foram instigados,
impulsionados a desenvolver diferentes ações elencadas no curso de extensão, novas
aprendizagens aconteceram e novos sentidos foram atribuídos a esta etapa do ensino.
Essas circunstâncias evidenciam a relevância de nos espaços de formação inicial, serem
mobilizadas ações que sejam potencializadoras da aprendizagem da docência. Propor ações que
colocam os sujeitos em um movimento sobre a constituição docente os faz refletir sobre a
atividade de ensino. E isso foi atestado em nosso estudo, pois os futuros professores foram
expostos a situações que exigiam esta prática deles, e isso se converteu em novas percepções
para a docência, para a organização do ensino e para os conhecimentos necessários para
desenvolver o seu trabalho.
À medida que eles foram se aproximando e compreendendo os elementos relacionados
às quatro operações, novas necessidades foram sendo expressas por eles. Olhar para o ensino
desenvolvido nos anos iniciais provocou uma mudança na percepção desses futuros
professores, pois eles começaram a dar mais importância, a reconhecer e a respeitar esta etapa
do ensino. Em suma, “as mudanças qualitativas das ações educativas são indicativas da nova
qualidade daqueles que a realizam (MOURA, 2006, p.12)”. Donde se conclui a importância dos
espaços formativos na constituição do ser docente.
Gostaríamos ainda de pontuar um elemento que ficou em evidência em nossa
investigação e diz respeito aos conhecimentos específicos do professor de matemática.
Identificamos que muitos dos conhecimentos relacionados ao conteúdo matemático mais
elementar exposto pelos sujeitos, em especial em relação às quatro operações, eram oriundos
de generalizações empíricas (constatado na unidade 3). Embora as generalizações empíricas até
tenham sua significação, somente as generalizações teóricas é que dão condições do
desenvolvimento do pensamento teórico. Se o conhecimento do professor se restringe à
dimensão empírica, provavelmente ele desenvolverá um ensino baseado apenas em
conhecimentos empíricos, não oportunizando que o seu aluno desenvolva o pensamento teórico.
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Essa revelação despertou um alerta. É primordial que os cursos de formação inicial
destinem mais espaços para discutir os conteúdos elementares do ensino de matemática, a fim
de fornecer elementos que ajudem seus futuros professores a compreendê-los, a se apropriarem
deles. Não é razoável enfatizar conteúdos mais complexos em detrimento dos mais elementares.
A Figura 40 mostra uma síntese dos principais resultados, constatados em nossa
pesquisa.
Figura 40 – Síntese dos resultados da pesquisa

Fonte: Sistematizado pela autora.

Quando ocorrem ações intencionalmente organizadas em processos formativos de
professores, elas são capazes de mobilizar nos sujeitos que participam desse espaço novos
sentidos que podem ser determinantes para que novas aprendizagens relativas à docência
aconteçam. O conjunto de resultados revelados neste trabalho materializou o nosso objetivo
formativo, qual seja promover um espaço de discussão no contexto das quatro operações
matemáticas básicas, a partir de uma proposta teórico-metodológica de ensino.
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Esse movimento nos auxilia a responder nossa questão de pesquisa que buscou
compreender quais aprendizagens ocorrem quando futuros professores de matemática se
colocam num movimento de estudar e refletir sobre a organização do ensino nos anos iniciais?.
Diante do que foi apresentado concluímos que, quando o futuro professor de matemática é
mobilizado a organizar o ensino nos anos iniciais o desenvolvimento de ações intencionalmente
organizadas é que podem ser fundamentais para que ele compreenda a essência desse
processo. Este aspecto é determinante para que novos sentidos sejam atribuídos, resultando
em aprendizagens relacionadas a conhecimentos específicos e didáticos, organização do
ensino e sobre a docência. Quando este conjunto de elementos é contemplado em um espaço,
o mesmo pode ser considerado como um lugar que promove a aprendizagem da docência.
Em relação ao movimento de aprendizagem vivenciado pela pesquisadora, destacamos
que ao estar na posição de professora e iniciante na pesquisa, possibilitou transformações no
seu processo de constituição enquanto docente, uma vez que, ao mesmo tempo que se
apropriava do assunto discutido, organizava ações para serem desenvolvidas pelos sujeitos da
pesquisa. Além do mais, o fato da pesquisadora ter tido a mesma formação inicial que os
sujeitos estão vivenciando, fez com que as ações desenvolvidas viessem na direção de tentar
oportunizar discussões sobre assuntos que ainda não são muito debatidos no Curso de
Matemática Licenciatura do contexto investigado. Este conjunto de elementos, fez com ela
atribuísse novos sentidos, significações e reflexões referente aos modos de se realizar uma
pesquisa, como também a atividade de ensino que é exercida pelo professor, em especial, com
relação aos conhecimentos considerados necessários para que ele consiga exercer a docência.
Os resultados obtidos neste estudo são decorrentes do contexto específico em que ele
foi desenvolvido, bem como dos sujeitos que dele participaram. A despeito das limitações desta
pesquisa, ela nos coloca em um movimento de reflexão, para se pensar em propostas
relacionados a espaços formativos oferecidos a futuros professores de matemática.
Ao nos encaminharmos para o final desta escrita, consideramos relevante retomar certos
questionamentos feitos pela pesquisadora no início deste trabalho em relação à sua preocupação
diante da temática de pesquisa e que foi abordado no Capítulo 1. É importante professores de
matemática se aproximarem do ensino dessa disciplina nos anos iniciais? Será que o professor
de matemática “domina” estes conhecimentos? Uma pesquisa, que envolva este tema, vai
contribuir para a formação de futuros professores? Existem outras pessoas que também têm
essa mesma preocupação?
Em síntese, o movimento desta pesquisa nos permitiu chegar à seguinte conclusão: os
conhecimentos elementares do ensino de matemática que são ensinados nos anos iniciais não
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são suficientemente contemplados na formação inicial dos professores de matemática, portanto
isso requer mais discussões e estudos para ajudá-los a compreender esses conteúdos em sua
essência. Todo esforço no processo formativo de professores de matemática que possibilite
apreender esses conhecimentos é relevante, pois, muito embora alguns profissionais possam
não os considerar essenciais, todavia conforme for se apropriando deles, ou necessitar ensinálos, se dará conta de sua importância e começará a compreender as implicações que isto tem no
ensino.
Consideramos que outras investigações possam ser realizadas sobre discussões
referentes não somente ao conhecimento de conteúdos elementares da matemática de futuros
professores de matemática, como também como vem se constituindo os espaços de formação
inicial em relação a este aspecto.
Ao findar dessa escrita e diante do que constatamos em nossa pesquisa, não temos como
não concluí-la sem realizar a seguinte reflexão e que pode ser uma direção para pesquisas
futuras: qual é o perfil de professores de matemática que estamos formando e para quem é
direcionada essa formação?
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ENSINO DE
FÍSICA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do projeto: Conhecendo a matemática ensina nos anos iniciais
Registro no GAP/CE: 050030
Pesquisador responsável: Camila Porto Giacomelli
Orientador da pesquisa: Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes
Coorientadora da pesquisa: Liane Teresinha Wendling Roos
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria / Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemática e Ensino de Física
Telefone para contato: (55) 996547575
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, de uma pesquisa. Você precisa
decidir se quer participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia
cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer dúvida que você
tiver. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do
estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do
pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma.
♦ O objetivo principal desta pesquisa é analisar os sentidos atribuídos ao ensino e aprendizagem
da matemática dos anos iniciais por um grupo de futuros professores quando colocados em um
espaço de estudos e reflexão.
♦ Participação: Sua participação de dará por meio de um curso de extensão realizado na
Universidade Federal de Santa Maria. O presente curso acontecerá através de encontros
presenciais, os quais serão gravados em áudio e vídeo e também fotografados, sendo assim,
tudo o que você falar ficará registrado. Cabe ressaltar que as discussões realizadas durante esses
encontros podem acarretar em algum desconforto emocional, por isso, se julgar necessário pode
solicitar a retirada destes registros. Apesar de sua participação não proporcionar qualquer
benefício direto, proporcionará uma melhor compreensão no que diz respeito a formação inicial
do professor de matemática.
♦ Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.
♦ Garantia de sigilo: Se você concordar em participar do estudo, seu nome e identidade serão
mantidos em sigilo. A menos que requerido por lei ou por sua solicitação, somente o
pesquisador e a equipe do estudo terão acesso a suas informações.
♦ Esclarecimento do período de participação: a previsão de realização dos encontros é de agosto
de 2018 a dezembro de 2018, período que você participará dos encontros formativos. Você tem
a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo em relação
a sua participação nas ações desenvolvidas.

Consentimento da participação da pessoa como sujeito

Eu, ______________________________________________, abaixo assinado, concordo em
participar da pesquisa como sujeito. Fui suficientemente informado a respeito das informações
que li ou que foram lidas para mim. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo,
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os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer
benefício que eu possa ter adquirido.
Local e data _______________________________________________________________
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste
sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo.
Santa Maria/RS ____, de __________________ de 2018.

__________________________________
Pesquisadora responsável
Camila Porto Giacomelli
________________________________
Coorientadora da Pesquisa
Liane Teresinha Wendling Roos

______________________________
Orientadora da pesquisa
Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes
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APÊNDICE B – RELATO ESCRITO INICIAL
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APÊNDICE C – RELATO ESCRITO FINAL
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APÊNDICE D – DINÂMICA DO DOMINÓ TEXTO MOURA (2005)
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM E
FORMAÇÃO
COMPARTILHADA
Manoel Oriosvaldo de Moura
2005

“Na prática a teoria é outra”. Eis a máxima que...

...teimosamente procura firmar-se como
verdade para muitos professores de
Matemática.
Ter como meta o entendimento dos processos
de formação docente, em que teoria e prática
se coadunam num movimento de construção
do fazer pedagógico...

...pode ser o caminho para colocar a teoria e a
prática como parte do movimento de construção
de novos saberes.
Durante muito tempo...

...acreditamos que o objeto do professor é o
conteúdo da disciplina que leciona. Dessa
maneira, admitia-se:

o bom professor de matemática é aquele que
domina bem o conteúdo. Hoje sabemos que esta
afirmação só em parte é verdadeira.
Junta-se às dificuldades de ordem teóricometodológicas...

....sobre o entendimento do fenômeno da
formação do professor, aquelas advindas de
demandas sociais que exigem novas
qualidades de saberes para uma crescente
população estudantil.
Assim...

...um desafio para a comunidade que lida com a
Educação Matemática é o de partilhar
conhecimentos significativos para o
desenvolvimento humano.
A participação do professor de Matemática na
educação, embora com grande peso no
currículo...

...terminava não aparecendo como um dos
impeditivos para o sucesso profissional dos
alunos.
Até por apelo político é defendido que a
educação é a chave para o desenvolvimento.
Isto...

...é verdade, mas daí a depender do professor e do
aluno a única condição para a realização de um
sucesso na escola tem muitas outras variáveis. E
são essas outras variáveis que estão sendo cada
vez mais conhecidas e incorporadas nos cursos de
formação de professores.
As atribuições...

....do professor vêm exigindo uma formação
cada vez mais eclética e dependente de
diferentes fontes de conhecimento. Isto nos diz
da necessidade de encontramos novos
parceiros que possam ir além da velha
combinação 3+1 que tem caracterizado os
cursos de licenciatura.
Se considerarmos...

...o conteúdo como o resultado do
desenvolvimento de respostas humanas a
problemas humanos, vamos ver que ele não é
uma resposta daquele que o seleciona como se
fosse apenas uma classificação de tipos de
conhecimentos a serem hierarquizados num
currículo ascético dos movimentos da vida.
Nesse sentido...

...é cultura de um povo e no caso da
Matemática, dada a sua larga difusão, é cultura
da humanidade, tão grande é o seu uso para a
solução de problemas humanos.
É por isso

...que a história da Matemática é muito mais que
a história de matemáticos.
Os problemas do professor de Matemática são de
outra natureza. É preciso....

...selecionar o que já existe, para um currículo
que nos diz ser o mais relevante é preciso que
o professor de Matemática tenha, também, a
visão do papel dos currículos e como esses são
desenvolvidos.
O professor hoje...

...sabe quanto o seu sucesso ou insucesso
depende desta política. O salário é apenas um dos
fatores que aparece com mais nitidez nas
políticas educacionais. E isto o professor não
apenas sabe, mas também sente.
Os professores estão, constantemente...
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.... procurando saber qual a melhor maneira
para ensinar. E por que procuram esta melhor
maneira? Por que uma das características do
trabalho é a sua contradição com a busca por
não realizá-lo com grande dispêndio de
energia.
A esperança...

...do futuro professor de Matemática é a de que
encontre, na sua formação, propostas de ensino
que possam assegurar ações eficazes no seu
trabalho como professor.
O professor de Matemática...

...ao acreditar que está ensinando apenas o
conteúdo de uma ciência, explicita o modo
humano de criá-la e, desse modo, aproxima o
aprendiz de uma forma de reproduzir este
conhecimento.
Dessa forma, se faz necessário....

...a compreensão da complexa trama que envolve
a educação escolar e o indispensável
compartilhamento de diferentes fontes de
conhecimento e espaços de aprendizagem na
formação do professor.
A complexidade...

...de conhecimentos necessários para o
trabalho docente parece exigir parcerias
que rompam com a lógica da somatória dos
créditos de disciplinas justapostas em departa
mentos isolados e que deixam, à própria sorte
do futuro professor...

...a possibilidade de uma compreensão do seu
papel social e do desenvolvimento de suas
potencialidades para melhor atuar num ambiente
que prima pela complexidade de fatores
intervenientes na formação do humano.
Se não fica claro para o aluno qual é a sua
necessidade como futuro profissional...

... a sua melhor opção é a de sair o quanto
antes do curso pela via que lhe é permitida: a
somatória dos créditos, semestre após
semestre, até alcançar o diploma.
Fica evidente, também...

Por fim, devemos aceitar que a formação do
professor é....

....que a formação inicial deve contribuir para o
desenvolvimento de potencialidades nos alunos
que lhes permitam considerar a formação
contínua como sendo uma característica de sua
profissão.
...tarefa COMPARTILHADA.
FIM
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APÊNDICE E – JOGO DA MEMÓRIA TEXTO IFRAH (2013)
O uso dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,0
nos parece em geral tão evidente que chegamos
quase a considera-lo como...
Foram as preocupações de contadores, mas
também de sacerdotes de astrônomosastrólogos e somente em último lugar de...

...uma aptidão inata do ser humano, como algo
que lhe aconteceria do mesmo modo que andar
ou falar.

Uma invenção, uma descoberta só se
desenvolve se vem atender à necessidade social
de uma civilização; enquanto a ciência
fundamental, por sua vez...

...responde a uma necessidade histórica
interiorizada na consciência dos sábios. E, em
contrapartida, ela transforma ou abala esta
civilização.

São talvez as crianças que tem melhor
percepção quando aprendem a descobri-los.
Aliás...

... minha pesquisa começou com uma pergunta
de criança.

No entanto, o fato é certo: houve um tempo em
que o ser humano...

Na verdade, o número não é concebido por eles
sob o ângulo da abstração. Ele é...

...matemáticos, que presidiram à invenção e à
evolução dos sistemas de numeração.

... não sabia contar. A prova: atualmente
existem ainda homens incapazes de conceber
qualquer número abstrato e que não sabem nem
que dois e dois são quatro.
...”sentido”, de modo um tanto qualitativo, um
pouco como percebemos um cheiro, uma cor,
um ruído ou a presença de um indivíduo ou de
uma coisa do mundo exterior.

É verdade que um e dois são...

... os primeiros conceitos numéricos
inteligíveis pelo ser humano

Desde a noite dos tempos o número 3 foi,
assim, sinônimo de pluralidade, de multidão,
de amontoado, de além, e constituiu,
consequentemente…
A criança, entre dois e três anos, quando já
adquiriu o uso da fala e aprendeu a nomear os
primeiros números...

...uma espécie de limite impossível de conceber
ou precisar. O que significa que, no espírito do
homem, a invenção dos números fez uma
primeira pausa no 2.
... ela esbarra durante certo tempo numa grande
dificuldade de conceber e dizer o número 3. Ao
contar, ela começa pelo 1 e 2, mas esquece em
seguida o terceiro número: 1, 2,4.

Distinguimos sem erro, no primeiro golpe de
vista, um, dois, três e até...

... quatro elementos. Mas aí se detém nosso
poder de identificação dos números.

As faculdades humanas de percepção direta
dos números não vão além do...
Tudo começou com este artifício conhecido
como correspondência um a um, que confere,
mesmo aos espíritos mais desprovidos...
Mas este artifício do espírito não oferece
apenas um meio de estabelecer uma
comparação entre dois grupos: ele permite
também...

... número 4! Como uma capacidade numérica
rudimentar mas ultrapassa a de certos animais,
este é o núcleo primitivo de nossa aritmética
atual.
...a possibilidade de comparar com facilidade
duas coleções de seres ou de objetos, da mesma
natureza ou não, sem ter de recorrer à
contagem abstrata.
...abarcar vários números sem contar nem
mesmo nomear ou conhecer as quantidades
envolvidas.
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Graças ao princípio da correspondência
unidade por unidade, estas religiões elaboraram
esse tipo de sistema...

...para evitar que os fiéis se percam nas suas
litanias dos nomes divinos ou nas repetições
consideráveis de suas invocações sagradas.

Foi sem dúvida graças a este princípio que,
durante milênios, o homem pré-histórico
pôde...

...praticar a aritmética antes mesmo de ter
consciência e de saber o que é um número
abstrato.

Um dia ele tem uma ideia. Sem saber, vai
recorrer a um procedimento concreto que os
homens pré-históricos...

...conheceram vários milênios antes dele: a
prática do entalhe.

Desse modo, graças ao princípio da
correspondência um por um, podemos obter
resultado mesmo...
A propriedade de equiparação suprime a
distinção existente entre dois conjuntos, em
razão da natureza de seus elementos
respectivos. É em função desta abstração que o
artifício da correspondência unidade por
unidade...

...se a linguagem, a memória ou o pensamento
abstrato são completamente falhos.

Para tanto, recorrem a todo tipo de meios
concretos. Mas na maioria das vezes eles
"contam visualmente" segundo a técnica
corporal a seguir: Toca-se sucessivamente um
por um ...
Para nós que sabemos contar de maneira
totalmente abstrata, a ordem preestabelecida
das diversas partes do corpo envolvidas
constitui na verdade uma...
Como em todos os calendários empiricos, eles
o fazem através da observação do primeiro
quarto crescente após um período lunar. É
então que eles vão poder
"contar o tempo" e ...

...pode exercer um papel importante em termos
de enumeração. Mas na prática os métodos daí
derivados só são adequados a coleções
relativamente reduzidas.
...os dedos da mão direita a partir do menor, em
seguida o pulso, o cotovelo, o ombro, a orelha
e o olho do lado direito. Depois se toca o nariz,
a boca, o olho, a orelha, o ombro,' o cotovelo e
o pulso do lado esquerdo, acabando no dedo
mindinho da mão esquerda.
...série aritmética propriamente dita, e cada
uma delas se transforma em nosso pensamento
num verdadeiro "número de ordem".
...chegar sem erro à data combinada, de acordo
com alguns procedimentos concretos legados
pela tradição e que seus ancestrais inventaram
após muitas gerações de tentativas
e de reflexões.

Eles não utilizam mais unicamente o princípio
da correspondência unidade por unidade, mas
introduzem também a relação tão importante
da...

...sucessão. A noção de ordem já está aí
presente, mesmo não sendo' verdadeiramente
conhecida.

Ela poderia ter usado igualmente a sucessão
das letras do alfabeto (A, B, C, D, E ... ) pois
uma série de palavras ou de símbolos torna-se
uma espécie de...

..."máquina de contar" quando disposta numa
ordem rigorosa preestabelecida. Acontece
exatamente a mesma coisa com relação às
referências corporais.

Isso explica por que as técnicas corporais do
número adquirem tanta importância na história
universal da aritmética. Certamente foram elas
que levaram nossos longínquos...

...ancestrais a tomar consciência da noção de
ordem, fadada a exercer um papel fundamental
tanto nas matemáticas quanto em qualquer
ciência.
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Pelo que sabemos, a contagem é com efeito um
atributo exclusivamente humano: ...
São necessárias três condições psicológicas
para que um homem saiba contar e conceber os
números no sentido em que os entendemos:...

É o chamado princípio de recorrência, do qual
se conclui, segundo a expressão do filósofo
alemão Schopenhauer, que...

A noção de número recobre dois aspectos
complementares: ...
Foi exatamente graças aos seus dez dedos que
o ser humano adquiriu gradualmente esses
elementos. E não é por acaso que nossos alunos
ainda hoje...
A mão do homem se apresenta, assim, como a
"máquina de contar" mais...

...diz respeito a um fenômeno mental muito
complicado, intimamente ligado ao
desenvolvimento da inteligência.
... ele deve ser capaz de atribuir um "lugar" a
cada ser que passar diante dele; ele deve ser
capaz de intervir para introduzir na unidade
que passa a lembrança de todas as que a
precederam; ele deve saber conceber esta
sucessão simultaneamente.
..."todo número inteiro natural pressupõe os
precedentes como causa de sua existência".
Isto é, nosso espírito só é capaz de conceber
um número sob o ângulo da abstração se já
tiver assimilado os números precedentes;
...o chamado cardinal, baseado unicamente no
princípio da equiparação, e o chamado ordinal,
que exige ao mesmo tempo o processo de
agrupamento e o da sucessão.
...aprendem a contar deste modo, ou que nós
também às vezes recorremos a esses gestos
para reforçar nosso pensamento.
...simples e mais natural que existe. E é por
isso que ela exercerá um papel considerável na
gênese do nosso sistema de numeração.
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ANEXO A – PLANEJAMENTOS GRUPO MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO

UNIDADE DIDÁTICA: GRUPO DA MULTIPLICAÇÃO
OBJETIVO GERAL: Trabalhar o conceito de multiplicação a partir da ação mental de
combinatória por meio de uma situação desencadeadora de aprendizagem.
APRENDIZAGEM ESPERADA: Espera-se que ao final da atividade os alunos utilizem o conceito
de multiplicação na resolução da situação-problema, compreendendo a importância dessa
operação.
SITUAÇÃO DESENCADEADORA DE APRENDIZAGEM
O palhaço paçoca faz diversas apresentações no circo unicórnio em que trabalha a semana inteira
e seu chefe falou que ele não pode repetir mais sua roupa a partir do próximo show, pois deve
estar muito bonito para as crianças que vão vê-lo todo o dia e não estar sempre com a mesma
roupa. Quando paçoca foi para casa, ele desesperadamente olhou em seu guarda-roupa quantas
peças de roupa haviam lá. Das roupas que ele usa em sua apresentação no circo, ele percebeu que
possui 3 perucas e 4 macacões e está preocupado em saber de quantas maneiras diferentes ele
pode aparecer para trabalhar no circo unicórnio, com essas roupas.
Ajudem paçoca a descobrir um modo de saber de quantas formas diferentes ele pode se vestir
nas suas apresentações.

ATIVIDADES
1. Quantas formas diferentes você encontrou para o palhaço se vestir?
2. Como você conseguiu descobrir?
3. Existe uma maneira diferente de resolver este problema?
FORMA DE APRESENTAÇÃO: História Virtual problematizada pelo palhaço paçoca.
PROBLEMA DESENCADEADOR:
De quantas formas diferentes Paçoca pode se vestir para suas apresentações no circo
Unicórnio?
RESPOSTA MATEMATICAMENTE CORRETA:
12
MATERIAIS UTILIZADOS:
Folha registro
Folha com molde do palhaço
Roupas e perucas em E.V.A
DESENVOLVIMENTO
1º momento: Apresentação da situação problema por meio da problematização.
2° momento: Breve discussão com alunos.
3° momento: Para auxiliar os alunos a chegar a uma síntese individual e ou coletiva, serão
entregues uma folha com molde do palhaço impresso e os moldes das roupas juntamente com a
folha registro.
4° momento: Discussão sobre possíveis soluções encontradas.
5º momento: Síntese da solução coletiva com registro da atividade.
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UNIDADE DIDÁTICA: GRUPO DA DIVISÃO
OBJETIVO GERAL: Trabalhar o conceito de divisão a partir da ação mental de medir e repartir
por meio de duas situações desencadeadoras de aprendizagem.
APRENDIZAGEM ESPERADA: Ao fim da atividade espera-se que os alunos utilizem a operação
de divisão em situação problema, entendendo sua importância.
SITUAÇÃO 1: ANIVERSÁRIO DA ALANA
Alana esta de aniversário e quer comemorar com seus amigos essa data tão especial e ao planejar
a festa com seus pais ambos optaram por comprar sucos do sabor predileto dela, suco de
maracujá.
Então, ela fez uma lista de convidados. Incluindo ela, a festa contará com a participação de 6
pessoas.
Sua mãe comprou garrafas de sucos de maracujá no supermercado e para melhor servir irá
colocar em recipientes iguais com a mesma quantidade cada um.
Ela esta em dúvida, pois o suco que sua mãe comprou encheu três recipientes. A dúvida dela é se
essa quantidade será suficiente para atender os seus amigos.
De que maneira Alana pode descobrir se a quantidade de suco é suficiente para todos os seus
amigos, sabendo que serão servidos em copos?
ATIVIDADES
4. Represente com um desenho a quantidade de copos encontrada.
5. Se cada um tomará a mesma quantidade, quantos copos cada um pode tomar?
FORMA DE APRESENTAÇÃO: História Virtual contada.
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PROBLEMA DESENCADEADOR:
De que maneira Alana pode descobrir se a quantidade de suco é suficiente para todos os seus
amigos, sabendo que serão servidos em copos?
RESPOSTA MATEMATICAMENTE CORRETA:
36/6=6
MATERIAIS UTILIZADOS:
Folha registro
Jarras de sucos
Copos
DESENVOLVIMENTO
1º momento: Apresentação da situação desencadeadora de aprendizagem por meio do vídeo;
2° momento: Discussão com os alunos sobre a história e entrega da folha registro;
3° momento: Desenvolvimento e orientação da atividade;
4° momento: Síntese da solução coletiva.
SITUAÇÃO 2: CLEÓPATRA
Cleópatra, a rainha do Egito, possui muitos súditos que trabalham para ela atendendo aos seus
inúmeros pedidos. Cada súdito possui sua casa localizada nas proximidades de suas pirâmides. O
líder dos súditos, conversando com os demais, entrou em um acordo que precisavam proteger a
frente de suas casas com pedras grandes para uma maior segurança contra os vândalos que às
vezes tentavam invadir o seu espaço. Como eles sabiam que a rainha Cleópatra possuía certa
quantidade destas pedras, resolveram pedir que seu pagamento fosse feito com estas pedras.
Assim, o líder foi conversar com a Rainha. Ela gostou da ideia, pois era uma forma simples de
realizar o pagamento. Combinaram que cada um receberá 8 pedras. No final do mês, Cleópatra
disponibilizou como uma parte do pagamento 112 pedras. Quanto muros poderão ser construídos
com essa quantidade de pedras, sabendo que cada muro é construído com 8 pedras?
Qual a melhor forma de ajudar os súditos a descobrir quantos muros serão construídos com
essa quantidade de pedras?
ATIVIDADES
1. Registre sua ideia de como ajudar os súditos com um desenho.
2. Agora registre a partir do cálculo, quantos muros poderão ser construídos.
FORMA DE APRESENTAÇÃO: História Virtual contada.
PROBLEMA DESENCADEADOR:
Quantos muros poderão ser construídos sabendo que para a construção de um são necessários
8 pedras, sabendo que eles possuem 112 pedras?
RESPOSTA MATEMATICAMENTE CORRETA:
112/8= 14
MATERIAIS UTILIZADOS:
Folha registro
Blocos de madeira (representando as pedras)
DESENVOLVIMENTO
1º momento: Apresentação da situação desencadeadora contada em forma de história em
quadrinhos.
2° momento: Discussão com os alunos sobre a história
3º momento: Entrega dos blocos de madeira e folha registro;
4° momento: Desenvolvimento e orientação da atividade;
5° momento: Síntese da solução coletiva.

