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O presente estudo insere-se na linha de pesquisa Formação, Saberes e Desenvolvimento 

Profissional do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa 

Maria e tem como objetivo principal investigar o modo como os acadêmicos do curso de 

licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, que estão 

realizando o Estágio Supervisionado, compreendem a Matemática que é estudada nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. A coleta de informações deste estudo organizou-se em três 

momentos distintos. O primeiro diz respeito ao levantamento bibliográfico, realizado em quatro 

eventos em nível nacional; o segundo momento foi a organização de um questionário composto 

por 16 questões que buscava identificar, de modo geral, como o futuro professor de Matemática 

compreende a sua formação inicial. O terceiro e último momento foi a organização de um espaço 

formativo, em que buscamos discutir a construção do conceito de número e as suas operações a 

partir de Atividades Orientadoras de Ensino. A organização das ações e a análise dos dados foram 

realizadas à luz da Teoria Histórico-Cultural, da Teoria da Atividade e da Atividade Orientadora 

de Ensino; utilizando a ideia de episódios proposto por Moura (2004). A partir dos dados, foi 

possível identificar que os futuros professores reconhecem a importância da Matemática ensinada 

nos primeiros anos de escolarização, embora não demonstrem ter muita clareza do modo como se 

dá a organização dessa disciplina naquela etapa. Também reconhecem que o trabalho do 

pedagogo não é uma tarefa fácil e demonstram a preocupação e o reconhecimento de que, para os 

anos iniciais, o ensino necessita de profissionais bem formados para desenvolverem o trabalho 

docente. Como considerações sobre o estudo, destacamos a importância do futuro professor de 

Matemática que atuará nos anos finais e no Ensino Médio aproximar-se da Matemática dos anos 

iniciais, tanto em termos de organização do ensino quanto em termos de conteúdos. Além disso, 

apontamos para a pouca relação entre as disciplinas no curso de formação inicial e a falta de 

espaços em que o futuro professor possa discutir a sua própria formação. A falta de relação entre 

as disciplinas ditas de cunho específico e as pedagógicas faz com que o futuro professor vivencie 

dois cursos distintos, não fazendo, desse modo, as conexões necessárias no momento de planejar 

ações para serem desenvolvidas nos anos iniciais. Outro ponto, que destacamos, está no fato do 

curso de formação inicial não dotar o futuro professor com ferramentas suficientes para o 

desenvolvimento da docência na Educação Básica, ou seja, ao sair do curso de formação inicial, 

por vezes, o professor não tem subsídios para pensar em um ensino diferenciado que possibilite 

aos alunos apropriarem-se dos conceitos Matemáticos. Destacamos, ainda, que a constituição de 

um espaço formativo permite ao futuro professor refletir sobre um modo diferente de organizar o 

ensino possibilitando que ele atribua uma qualidade nova a sua formação inicial. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Estágio supervisionado. Educação matemática. 

Espaço formativo. Matemática dos anos iniciais. 
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This study is part of the line of research ―Formation, Knowledge, and Professional Development‖ of 

the Graduate Program in Education at Federal University at Santa Maria (UFSM) and presents as main 

objective to investigate the ways students from the Math Teaching Major at UFSM, who are carrying 

out their supervised practice, understand the Math subject studied in early years of Elementary School. 

Data collection in the study was organized in three different moments. The first one concerns the 

bibliographical research developed along four national events. The second moment was the 

organization of a questionnaire composed of 16 questions, with the purpose of generally identifying 

the way Math teachers-to-be understand their initial formation. Finally, the third moment was the 

organization of a formative space where we tried to discuss the construction of the concept of number 

and its operations by means of Teaching Guiding Activities. The organization of actions and data 

analysis were performed under the light of Historical-Cultural Theory, Activity Theory and Teaching 

Guiding Activity; by using the idea of episodes proposed by Moura (2004). The results indicate that 

the teachers-to-be acknowledge the importance of Mathematics taught in early years of education, 

although they are not very clear on how the organization of the discipline occurs in this stage. They 

also acknowledge that the pedagogue‘s work is not an easy task and demonstrate to be concerned and 

aware that, in early years, education demands well-prepared professionals to develop the teacher‘s 

work. As considerations on the study, we point out the importance for Math teachers-to-be who will 

act in the final years of Elementary School and in High School to become closely connected to 

Mathematics of early years, in terms of teaching organization as well as contents. Besides that, we 

point out the limited relations among disciplines in the initial formation course and the lack of space 

so that the teachers-to-be can discuss their own formation. The lack of relations between disciplines 

called specific and the ones called pedagogic results in the teacher-to-be experiencing two distinct 

courses, missing necessary connections in the moment of planning actions to be developed in early 

years. Another issue we highlight is the fact that the initial formation course does not provide the 

teacher-to-be with the tools needed to the development of teaching in Basic Education. In other words, 

after graduating the teacher may not have subsidy to think a differentiated teaching that allows 

students to articulate Math concepts. We also point out that the constitution of a formative space 

allows the teachers-to-be to reflect on different ways of organizing teaching so that they attribute a 

new quality to early years.  

 

Keywords: Teacher‘s formation. Supervised practice. Math education. Formative space. Early years 

mathematics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os caminhos percorridos: o processo de formar-se professor pesquisador 

 

 

 O ato de tornar-se pesquisador surge a partir dos caminhos que percorremos ao longo 

de toda a nossa formação acadêmica. Tal fato não poderia ser diferente, já que um projeto de 

pesquisa retrata parte de nossos anseios e angústias, que vivenciamos no decorrer de nossa 

vida. 

 Nesse primeiro momento, tomo a liberdade de redigir o texto em primeira pessoa do 

singular, pois me reporto a minha trajetória de formação. Em alguns momentos, também 

escrevo na primeira pessoa do plural, por acreditar que todo conhecimento produzido nunca é 

feito de forma isolada, mas, fundamentalmente, construído na relação com nossos 

semelhantes, pois 

O processo de apropriação efetua-se no decurso do desenvolvimento de relações 

reais do sujeito com o mundo. Relações que não dependem 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). 

 Minha trajetória na busca da formação docente iniciou no ano de 2004, quando 

ingressei no Ensino Médio Normal – antigo Magistério –, que tinha como propósito a 

formação de professores para a educação infantil e séries inicias
1
, com ênfase em educação 

especial. O primeiro contato com a sala de aula aconteceu ainda no primeiro ano de curso e 

isso me fez repensar algumas crenças e concepções que tinha sobre os processos de ensino e 

aprendizagem e, principalmente, sobre o modo de organizar o ensino para que os alunos 

pudessem apropriar-se dos conhecimentos produzidos. 

 Embora tivesse as disciplinas de cunho pedagógico desde o início do curso, tudo ainda 

parecia-me muito distante na hora de pensar em ações que pudessem ser desenvolvidas em 

sala de aula. Todas essas inquietudes acompanharam-me durante a realização do curso e, mais 

ainda, no Estágio Supervisionado, tanto na Educação Infantil, realizado com uma turma de 

pré-escola, quanto no Ensino Fundamental, numa turma de 4º série. 

                                                           
1
 No ano de 2004, o Ensino Fundamental era de 8 anos e a etapa inicial era denominada de séries iniciais. 
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 A conclusão do curso fez-me ir à busca de novos desafios e a minha escolha foi pelo 

curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Essa 

escolha estava muito vinculada ao fato de gostar de Matemática e de sentir que minha 

formação ainda necessitava de novos olhares para que eu pudesse dedicar-me à atividade da 

docência. A chegada à universidade trouxe-me grandes expectativas, não só em relação aos 

conhecimentos específicos da área, mas às semelhanças e diferenças que eles tinham com a 

Matemática básica ensinada nos primeiros anos do Ensino Fundamental, com a qual eu tive 

contato no curso Normal. 

 O sentimento de insegurança assombrava-me novamente, pois, mesmo após várias 

discussões acerca da formação de professores e de metodologias de ensino de Matemática, 

organizar uma ação que permitisse aos alunos apropriarem-se dos conhecimentos científicos 

ainda era um grande desafio. Embora os professores se empenhassem para fazer conexões 

entre as teorias e o ensino da Matemática, nem sempre essa relação ficava clara. 

 A distância existente entre as disciplinas ditas de cunho pedagógico
2

 e as de 

conhecimento específico
3
 abordadas na licenciatura também causou-me um estranhamento, 

pois, em alguns momentos, parecia que me encontrava em dois cursos distintos, havendo 

pouquíssima relação entre eles. Enquanto as disciplinas de cunho pedagógico preocupavam-se 

em preparar o futuro professor para o ensino de Matemática, as de conhecimento específico 

estavam focadas no ensino de técnicas e algoritmos para resolução de exercícios. 

 No terceiro semestre do curso de graduação, ingressei no Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação Matemática – GEPEMat. Isso permitiu-me lançar um olhar diferente 

para a minha formação acadêmica. Inicialmente, o grupo era constituído por professores 

universitários, professores da rede pública de ensino do município de Santa Maria - RS, 

alunos de pós-graduação em Educação e graduandos dos cursos de Pedagogia e Matemática. 

Sob a orientação da professora Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes
4

, uma das 

preocupações do grupo estava centrada na Matemática voltada aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

                                                           
2
 Entendemos por disciplina de cunho pedagógico as que são direcionadas ao conhecimento sobre ensino. 

3
 Quando nos reportarmos ao termo conhecimentos específicos da Matemática, estamos nos estendendo àqueles 

conhecimentos voltados para a apropriação de conceitos dessa área do conhecimento. 
4
 Além da professora orientadora dessa pesquisa, o grupo é composto por mais três professores da Universidade 

Federal de Santa Maria que desenvolvem pesquisas voltadas para a Educação Matemática, sendo eles: 

Professora Liane Teresinha Wendling Roos, Professora Regina Ehlers Bathelt e o Professor Ricardo Fajardo. 
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 Iniciei no grupo como bolsista de iniciação científica, responsável pelo Clube de 

Matemática
5
 e, posteriormente, como bolsista do projeto intitulado: ―Educação Matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental: Princípios e práticas da organização do ensino‖, 

desenvolvido no âmbito do Observatório da Educação e financiado pela CAPES. 

 O projeto Observatório da Educação teve grande impacto não somente na minha 

formação inicial, mas também na formação como pesquisador na área da Educação. Tal fato é 

registrado na presente pesquisa que deriva de um dos objetivos específicos do projeto antes 

citado, ao tentar contribuir para o aprofundamento das discussões acerca do modo como está 

se dando a formação inicial e os impactos disso na Educação Básica. 

 No GEPEMat, além de pensar em estratégias e metodologias de ensino para 

Matemática, tive a oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre a Teoria Histórico-

Cultural (VYGOTSKY), a Teoria da Atividade (LEONTIEV) e a Atividade Orientadora de 

Ensino (MOURA). Esse conhecimento, com o qual tive contato, permitiu-me compreender 

algumas angústias que carregava desde o momento em que estive em sala de aula, como 

professor estagiário, e responder a tantas delas.  

 As teorias citadas anteriormente possibilitaram-me refletir não somente sobre a 

formação do professor, mas, principalmente, sobre o papel que ele tem no processo de 

humanização, além de possibilitar-me o entendimento da verdadeira função da educação 

escolar que, nas palavras de Rigon et al. (2010), é revelada como 

A função da educação escolar, criada para difundir o conhecimento científico, é a de 

proporcionar a compreensão do significado de seus conceitos. Tal objetivo implica 

criar condições para que as gerações posteriores compreendam a necessidade 

humana que gerou a criação do conceito, bem como seu processo de 

desenvolvimento. Com isso, o estudante se apropria dos conceitos e compreende que 

é herdeiro do conhecimento desenvolvido pelas gerações precedentes (RIGON et al., 

2010, p. 66). 

 Neste sentido, o presente estudo surge da necessidade de aprofundar os conhecimentos 

sobre o campo ao qual venho dedicando os meus estudos, buscando, assim, contribuir com 

discussões na área da Educação Matemática em âmbito geral e, mais especificamente, sobre 

formação de professores e processos de ensino e aprendizagem dessa área. 

 Como objetivo principal, esta pesquisa busca investigar o modo como os acadêmicos 

do curso de Licenciatura em Matemática, que estão realizando o Estágio Supervisionado, 

compreendem a Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Embora esses futuros 

                                                           
5
 O Clube de Matemática – Clumat é o espaço em que os acadêmicos da graduação atuam, planejando, 

desenvolvendo e avaliando atividades de ensino, junto aos alunos dos anos iniciais de uma escola pública do 

município de Santa Maria. 
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professores não estejam habilitados para atuarem como professores nos anos iniciais, é o 

professor licenciado em Matemática que recebe esses alunos a partir do 6º ano do Ensino 

Fundamental e passa a acompanhá-los durante todo o restante da Educação Básica. Neste 

sentido, é importante pensarmos como esses professores reconhecem os conhecimentos que já 

foram produzidos e introduzidos nos anos anteriores. 

 A presente investigação foi realizada com os alunos matriculados na disciplina de 

Estágio Supervisionado em Matemática, pois o objetivo está centrado em investigar a 

formação inicial do futuro professor de Matemática. A escolha pelo Estágio é justificada pelo 

fato de ser uma disciplina que está prevista para os dois últimos semestres do curso de 

graduação, exigindo, desse modo, que o aluno passe por todas as demais disciplinas da grade 

curricular. 

 Visando a atender a amplitude desse objetivo geral, sentimos a necessidade de 

traçarmos objetivos específicos formativos e objetivos específicos investigativos. A questão 

de diferenciarmos os objetivos específicos em dois blocos está estreitamente ligada às 

concepções teóricas que adotamos, quando realizamos uma pesquisa. Acreditamos que 

embora uma pesquisa busque satisfazer as necessidades individuais do sujeito que a realiza, 

ao envolver outros sujeitos, ela passa a assumir um compromisso social com a formação de 

todos os envolvidos. 

 Em relação aos objetivos formativos, pretende-se: 

 

 Aprofundar os estudos acerca da Teoria Histórico-Cultural, da Teoria da Atividade 

e da Atividade Orientadora de Ensino, além dos estudos realizados sobre formação 

de professores de Matemática e os que ensinam Matemática na Educação Básica;  

 Construir um espaço formativo para os futuros professores de Matemática, onde 

eles possam discutir a Matemática estudada nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

 Referente aos objetivos investigativos, o presente trabalho almeja: 

 

 Identificar produções acadêmicas que tenham como foco de pesquisa a formação 

de professores de Matemática, mais especificamente, aqueles que estejam 

realizando a atividade de Estágio Supervisionado; 
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 Conhecer o que os futuros professores pensam sobre as questões relacionadas à sua 

formação, à organização do ensino e à relação entre os anos iniciais e os anos 

finais do Ensino Fundamental. 

 Compreender como um espaço pode constituir-se como formativo para acadêmicos 

do curso de licenciatura em Matemática ao discutirem sobre conteúdos relativos 

aos anos iniciais. 

 

 Na busca pelos objetivos mencionados, a seguir, serão apresentados os caminhos que 

este estudo percorreu e alguns resultados que se pode apontar a partir deles. Este trabalho 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica sobre estudos que se assemelham a esta investigação 

até a sistematização e a análise dos dados obtidos. A elaboração desta dissertação é dada a 

partir de três capítulos que se apresentam a seguir. 

 No capítulo I, intitulado: ―Formação de professores: um olhar inicial‖, discute-se a 

questão da formação inicial a partir do estudo de alguns autores. Ainda neste capítulo, é 

apresentado um levantamento bibliográfico realizado em quatro eventos, em nível nacional, 

em que se objetiva mapear os estudos realizados tendo o Estágio Supervisionado como campo 

de pesquisa. A escolha desses quatro eventos justifica-se porque neles diversos pesquisadores 

do país reúnem-se, permitindo, desse modo, a construção de um panorama geral sobre as 

pesquisas envolvendo essa temática.  

 Para finalizar o capítulo, é apresentada a formação do professor de Matemática na 

perspectiva da humanização. Para isso, teve-se como base a Teoria Histórico-Cultural 

(VYGOTSKY), a Teoria da Atividade (LEONTIEV) e a Atividade Orientadora de Ensino – 

AOE (MOURA), teorias que permitem compreender o papel do professor, da escola e dos 

conhecimentos científicos na formação do homem. 

 O capítulo II é destinado a relatar os caminhos percorridos durante a realização deste 

estudo. Para isso, apresenta-se o espaço de pesquisa, os instrumentos de coleta de informações 

e os colaboradores. Ainda neste capítulo, são destacados os eixos norteadores para a 

organização, os dados e o modo como as informações coletadas foram organizadas e 

analisadas. 

 O capítulo III inicia como uma discussão sobre o processo lógico-histórico da 

construção da ideia de número, sistema de numeração e suas operações, uma vez que esse é o 

foco de discussão no ambiente de formação, constituído pelos alunos em formação inicial do 

curso de Licenciatura em Matemática. Na segunda parte deste capítulo, busca-se evidenciar a 
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maneira como esses conceitos estão presentes no currículo do Ensino Fundamental a partir da 

proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. 

 O quarto capítulo apresenta a análise dos dados coletados durante o estudo. Para isso, 

organizou-se este capitulo em dois momentos distintos. No primeiro momento, é analisado o 

questionário respondido pelos colaboradores. As respostas foram distribuídas em três eixos 

norteadores. O segundo momento é destinado à compreensão do modo como o espaço 

formativo pode contribuir para a formação inicial do professor de Matemática. A organização 

deu-se através de quatro unidades. Para finalizar esse trabalho, apontaram-se algumas 

considerações que foram traçadas após o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 



1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM OLHAR INICIAL 

 

 

 Nesse capítulo, pretende-se tratar sobre a formação inicial do professor de 

Matemática. Inicialmente, a abordagem se acena para a Educação Matemática, apontando 

alguns fatos sobre o seu surgimento e desenvolvimento. A partir disso, enfoca-se a formação 

do professor, levando-se em consideração o estudo de alguns autores que dedicam suas 

pesquisas para esta área. 

 Na segunda parte, será apresentado o resultado de um mapeamento realizado em 

quatro eventos em nível nacional, onde se objetiva conhecer pesquisas que já foram 

realizadas, abordando o Estágio Supervisionado como momento de investigação da formação 

docente do professor de Matemática. Acredita-se que essa ação seja importante na medida em 

que nos permite conhecer estudos anteriores que podem contribuir para aprofundar as 

discussões levantadas nessa pesquisa, bem como possibilitar o entendimento dos modos como 

estão sendo organizadas tais pesquisas e investigações. 

 Para finalizar o capítulo, serão apresentados os alicerces teóricos que sustentaram e 

orientaram as ações desenvolvidas durante a realização do estudo e permitiram compreender 

os dados coletados. 

 

 

1.1 Formação de professores 

 

 

 Ao tentarmos compreender o presente, muitas vezes, faz-se necessário transportarmo-

nos para o nosso passado. Esse olhar nos permite compreender o modo como as organizações 

que imperam atualmente foram se constituindo ao longo dos anos, além de nos permitir 

compreendermos como nos humanizamos durante o decorrer de todos esses anos. 

Concordamos com Leontiev (1978) quando esse destaca que: 

O processo de apropriação do mundo dos objectos e dos fenômenos criados pelos 

homens no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade é o processo durante 

o qual teve lugar a formação, no indivíduo, de faculdades e de funções 

especificamente humanas. [...] O processo de apropriação afectua-se no decurso do 

desenvolvimento de relações reais do sujeito com o mundo. Relações que não 

dependem 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. 567). 
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 Com o campo da Matemática isso não é diferente. Ao estudarmos os caminhos que 

esta área do conhecimento percorreu, percebemos que é difícil definir-se um marco inicial do 

seu desenvolvimento e estimar com precisão em que momento ela passou a fazer parte da vida 

humana.  O que os indícios encontrados em eras remotas nos apontam é que a Matemática 

talvez seja tão antiga quando a própria origem humana é que ela foi se constituindo aos 

poucos, como resposta às necessidades humanas. 

 Em relação a Educação Matemática, compreendida como campo profissional e 

científico que tem por objeto o conhecimento da Matemática (FIORENTINI e LORENZATO, 

2006), isso não foi diferente. Para melhor compreensão do seu desenvolvimento, nesta 

primeira parte da escrita deste subcapítulo, será apresentado um relato que evidencia alguns 

elementos que nos permitem compreender, de maneira bem geral, os caminhos percorridos 

pela Educação Matemática e da formação de professores. 

 Registros apontam que no início da vida humana na Terra, o homem era nômade e, 

através disso, satisfazia suas necessidade na coleta e na caça de alimentos, pois, vivendo em 

pequenos grupos, suas necessidades ainda eram muito limitadas. Com a domesticação dos 

animais e o desenvolvimento do conhecimento sobre a agricultura, a forma de organização 

social passa por uma profunda mudança, influenciando diretamente as necessidades desse 

grupo. 

 O processo de transmissão dos conhecimentos adquiridos e desenvolvidos às novas 

gerações era feito de forma oral e todos acabavam tendo uma responsabilidade sobre a 

educação dos mais jovens. 

As crianças aprendiam todos os conhecimentos, crenças e práticas naturalmente, na 

convivência com os adultos, nas atividades e festividades da tribo. Sem dúvida, não 

era uma educação intencional, planejada. Todos os adultos responsabilizam-se 

igualmente pela educação de todas as crianças, e a tribo era o local reservado a essa 

educação (MIORIM, 1998, p. 7). 

 Por muito tempo, a principal forma de Educação foi baseada nessa relação entre os 

membros de uma mesma sociedade. O forte abalo desse sistema ocorreu devido ao 

desenvolvimento da escrita e a uma nova organização social, onde o poder começa a ficar 

centrado nas mãos de um único cidadão. 

 Miorim (1998) destaca que: 

A educação começa então a ser diferenciada e os filhos dos organizadores – os 

futuros dirigentes – passam a ter um tratamento especial. É o início da educação 

intencional, sistemática, organizada, violenta e sapiencial. Em princípio, apenas 

como complementar aos conhecimentos práticos das técnicas, mas, em seguida, 

como a única forma de educação das classes dirigentes (MIORIN, 1998, p. 8). 
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 Percebemos que as mudanças sociais impactaram diretamente o modo como os 

conhecimentos eram vistos, tornando a educação uma ferramenta de controle e poder social. 

Ou seja, quando a propriedade deixa de ser comum e passa a ser privada, os conhecimentos 

começam a ficar centrados nas mãos de um pequeno grupo. 

 No Brasil, até a chegada dos Portugueses, o ensino se manteve quase inabalável, 

conservando os modos de transmissão oral. Após isso, por quase duzentos anos, esse papel 

ficou sob a responsabilidade dos padres da Companhia de Jesus que tinham como principal 

objetivo a catequização e o ensinamento da cultura europeia aos nativos que aqui viviam. 

 Os jesuítas podem ser considerados como os primeiros professores no Brasil ao 

cumprirem com a tarefa de ensinar, atendendo a um determinado objetivo da época. O passar 

do tempo fez com que esses objetivos se modificassem e, como consequência, mudou também 

o perfil do professor. A partir daí, a necessidade de uma formação para esses profissionais 

também ficou cada vez mais evidente. 

 Saviani (2009) destaca que ―No Brasil, a questão do preparo de professores emerge de 

forma explícita após a independência, quando se cogita da organização da instrução popular‖ 

(SAVIANI, 2009, p. 143). O autor ainda distingue seis períodos na história da formação de 

professores no Brasil, como podemos acompanhar no Esquema 01. 

 

 

 

Esquema 1 – Períodos na história da formação de professores no Brasil 

Fonte: Organização do autor, a partir de Saviani (2009). 
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 As sucessivas mudanças na sociedade e, respectivamente, na concepção de formação 

docente, como apontado por Saviani (2009), fomentaram e ainda fomentam muitas discussões 

devido às novas demandas que se apresentam diariamente na vida do profissional da educação 

e para as quais espera-se que ele esteja preparado. 

 Nos últimos anos, vimos diversos esforços, tanto de pesquisadores quanto das políticas 

públicas, para as melhorias no campo da Educação. No entanto, concordamos com Lopes 

(2009) quando ela destaca que ―a busca por melhor qualidade para a educação implica, 

certamente, também melhorar a qualidade da formação inicial. Contudo, não é fácil definir a 

real função da docência e as características de uma formação que garanta que seja bem 

exercida‖ (LOPES, 2009, p. 42). 

 Nesse sentido, também corroboramos com Mizukami (2006) quando discute a função 

da formação inicial do professor destacando que: 

É função da formação inicial ajudar os futuros professores a compreenderem esse 

processo e a conceberem a profissão não-reduzida ao domínio de conceitos de uma 

área especifica, mas implicando igualmente o desenvolvimento de habilidades, 

atitudes, comprometimento, investigação da própria atuação, disposição de trabalhar 

com os pares, avaliação de seus próprios desempenhos e procura constante de 

formas de melhoria de sua prática pedagógica em relação a população especificas 

com as quais interage (MIZUKAMI, 2006, p. 216). 

 Acreditamos que é necessário buscar uma formação inicial que desperte no 

licenciando a necessidade de compreender 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‖ (LOPES, 2009, p. 55). Talvez esse seja um dos grandes 

desafios para a formação inicial. 

 Imbernón (2011) nos alerta sobre a importância das práticas para a formação inicial e, 

para isso, ele sublinha três pontos que precisam ser reformulados de forma que essa prática se 

converta efetivamente em aprendizado. O Esquema 02 ilustra essa questão. 
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Esquema 2 – Práticas na formação inicial do professor, segundo Imbernón (2011). 

Fonte: Organização do autor. 

 

 

 O autor citado ainda nos alerta que: 

A formação inicial deve dotar de uma bagagem sólida nos âmbitos científicos, 

cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal que deve capacitar o futuro professor 

ou professora a assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, atuando 

reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários, isto é, apoiando suas ações 

em uma fundamentação válida para evitar cair no paradoxo de ensinar a não ensinar 

(IMBERNÓN, 2008, p. 68). 

 Pensar em uma formação que possibilite ao futuro professor romper concepções e 

ideia da docência é um princípio norteador para os professores formadores e programas de 

graduação. Libâneo (2004) sublinha o modo como os programas de formação devem conceber 

a ideia de formação inicial, ao destacar que: 

As mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar, em vista da 

subordinação das práticas de ensino à atividade de aprendizagem e as ações do 

aprender e do pensar. Sendo assim, o que se esperar da aprendizagem dos alunos 

também deverá ser esperado de um programa de formação dos próprios professores 

(LIBÂNEO, 2004, p. 115). 

 Não podemos pensar em melhorias da Educação sem repensar os próprios cursos de 

formação inicial, pois esses são responsáveis por romper muitas concepções que o aluno já 

possui ao chegar ao curso de graduação. 
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 Partindo das contribuições desses autores, podemos inferir que a formação inicial dos 

professores é um tema que merece especial atenção. No entanto, este não é um tema simples, 

uma vez que inúmeros são os fatores que estão relacionados ao período em que os futuros 

professores estão no curso de licenciatura, como a matriz curricular do curso, o modo como os 

conhecimentos específicos são entrelaçados aos conhecimentos pedagógicos, além do modo 

como são conduzidas as práticas como o Estágio Supervisionado. 

 Como pretendemos investigar o modo como os acadêmicos do curso de licenciatura 

em Matemática compreendem a Matemática que é estudada nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, optamos por desenvolver a investigação com estudantes que estão realizando o 

Estágio Supervisionado. Isso por entender que, nesta fase de formação inicial, eles já teriam 

passado por todas ou quase todas as disciplinas previstas para o curso de graduação, além de 

estarem em contato com a prática docente. Essa opção nos colocou a necessidade de buscar a 

compreensão de outros pesquisadores sobre esse tema. 

 Por isso, o próximo subitem deste capitulo é destinado à apresentação do levantamento 

das produções dos últimos dez anos, publicadas em quatro eventos em nível nacional. Essas 

produções têm como campo de pesquisa futuros professores que estão desenvolvendo o 

Estágio Supervisionado. 

 

 

1.2 Produções acerca de formação de professores: um olhar para os eventos em 

Educação 

 

 

 Ao iniciarmos os estudos com futuros professores que estão em Estágio, deparamo-nos 

com a necessidade de conhecermos pesquisas e estudos já realizados sobre essa temática. 

Entendemos a dificuldade que seria fazer um levantamento de todos os trabalhos já realizados 

em âmbito nacional, pois isso implicaria um tempo maior do que dispúnhamos, considerando 

o número de instituições, programas de pós-graduação e pesquisadores espalhados pelo país. 

Por esse motivo, nosso olhar se voltou especificamente para quatro eventos em nível nacional. 

Esta escolha se deu pelo fato de acreditarmos que, em certa medida, eles acabam reunindo um 

número considerável de pesquisas e, por serem de âmbito nacional, de diferentes lugares do 

país, permite-nos uma visão geral sobre os conhecimentos produzidos com o mesmo interesse 

de pesquisa que o nosso. 
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 Como encaminhamento, adotamos alguns critérios que nortearam a busca pelos 

trabalhos. Inicialmente, determinamos as seguintes palavras-chaves: formação de professores 

de Matemática e Estágio Supervisionado em Matemática. A partir daí, nosso olhar se voltou 

para as produções publicadas nos anais de Encontros da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação - Anped, Encontro da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação Sul - Anped Sul, Encontro Nacional de Educação 

Matemática – ENEM e Seminário Internacional de Pesquisas em Educação Matemática – 

SIPEM, dos últimos 10 anos. 

 Definido os critérios que iriam nortear nossa pesquisa, procuramos identificar se esses 

apareciam inicialmente no título, no resumo ou nas palavras-chaves, caso o trabalho 

apresentasse. Caso não conseguíssemos identificar através dessas variáveis, realizávamos a 

leitura da introdução do trabalho, a fim de podermos compreender seu objetivo de 

investigação. A seguir, detalhamos as produções encontradas por evento e, posteriormente, 

buscamos agrupá-las por eixos, reunindo trabalhos que apresentam interesses semelhantes ao 

de pesquisar a formação inicial do futuro professor de Matemática. 

 

 

1.2.1 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - Anped 

 

 

 A associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Educação – Anped - foi 

criada no ano de 1976 com o objetivo de estabelecer um ambiente que possibilitasse aos 

pesquisadores da área da Educação apresentar e discutir as diversas pesquisas que estavam 

sendo desenvolvidas nas diferentes regiões do país. Desde sua criação, o encontro não ocorreu 

somente no ano de 1980, tendo ocorrido em duas edições no ano anterior. A partir da 36º 

edição, o evento é realizado a cada dois anos, englobando três categorias: trabalhos, pôsteres e 

minicursos. Os minicursos se relacionam com diversas temáticas e áreas do saber e se 

dividem em 24 grupos de trabalhos – GT. 

 Neste evento, optamos pelas produções publicadas nos GTs, ―Formação de 

professores‖ e "Educação Matemática‖ nas sessões pôsteres e trabalhos. A seguir, 

apresentamos a Tabela 1 com o número de produções identificadas que contemplassem nosso 

interesse. 
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Tabela 1 – Trabalhos identificados nos encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação 

 Pôsteres Trabalhos 

 
Ano 

Formação de 

professores 

Educação 

Matemática 

Formação de 

professores 

Educação 

Matemática 

27ª Reunião 2004 - - - - 

28ª Reunião 2005 - - - 01 

29ª Reunião 2006 - - - 01 

30ª Reunião 2007 - - - - 

31ª Reunião 2008 - - - 01 

32ª Reunião 2009 - - - - 

33ª Reunião 2010 - - - - 

34ª Reunião 2011 - - - - 

35ª Reunião 2012 - 01 - - 

36ª Reunião 2013 - - - 01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 A partir dos dados apresentados, fica evidente o pouco número de estudos que têm 

como foco a formação inicial do professor de Matemática no momento em que esse está 

vivenciando as experiências oportunizadas pelo desenvolvimento do Estágio Supervisionado. 

Acreditamos que investigações sobre  este enfoque da formação inicial é uma ação de grande 

relevância para as melhorias que almejamos no campo da Educação. 

 Percebemos, ainda, que os únicos trabalhos encontrados estavam direcionados ao 

grupo de trabalho referente à Educação Matemática e não ao GT Formação de Professores, 

como seria de se esperar. 

 Ressaltamos que, durante a coleta de dados, encontramos alguns estudos voltados para 

a formação do professor que ensina Matemática – Pedagogo, mostrando, desse modo, um 

interesse, mesmo que ainda pequeno, sobre a formação do professor que ensina Matemática 

desde os anos iniciais até o final da Educação Básica. 

 

 

1.2.2 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação Sul – Anped Sul 

 

 

 A primeira reunião do Seminário de Pesquisa em Educação da região Sul aconteceu no 

ano 1998, na Universidade Federal de Santa Catarina. A primeira, segunda e terceira edições 

aconteceram anualmente. A partir da quarta, o evento passou a acontecer a cada dois anos. 
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Criada com o objetivo de aproximar os pesquisadores da região sul, a Anped Sul vem 

reunindo, a cada ano mais, programas de pós-graduação e pesquisadores da área da Educação.  

 Em sua última edição, ocorrida no ano de 2012, reuniram-se mais de 2.000
6
 

participantes. O evento, atualmente, está organizado em 24 grupos de trabalhos que têm como 

preocupação de pesquisa diversos temas ligados a Educação. A Tabela 2 apresenta o número 

de produções encontradas nos últimos 10 anos referentes a esse evento. 

 

 

Tabela 2 – Produções nos GT´s Formação de professores e Educação em Ciências e 

Matemática 

 

Ano 
Formação de 

professores 

Educação em 

Ciências e 

Matemática
7
 

V Anped Sul 2004 - * 

VI Anped Sul 2006 01 * 

VII Anped Sul 2008 01 - 

VIII Anped Sul 2010 01 - 

IX Anped Sul 2012 02 01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 A partir dos trabalhos encontrados nos anais da Anped Sul, podemos perceber que a 

temática ‗formação de professores‘, considerando o campo de Estágio como um espaço de 

investigação, é mais presente que na Anped nacional, estando aí o maior número de trabalhos 

identificados no GT formação de professores. 

 No GT Educação em Ciências e Matemática, foi identificado apenas um trabalho. 

Ressaltamos que uma das hipóteses que levantamos para justificar a pouca produção 

identificada nesse GT está associada à questão de que na quinta e na sexta edição não aparece 

esse eixo de pesquisa, retornando apenas na sétima edição com um número pequeno de 

trabalhos comparado aos demais GT´s. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Dados disponibilizados pelo site do evento no endereço http://www.portalanpedsul.com.br/2012. 

7
 O GT Educação em Ciências e Matemática só aparece a partir da VII Anped Sul. 
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1.2.3 Encontro Nacional de Educação Matemática – ENEM 

 

 

 O Encontro Nacional de Educação Matemática é um evento que reúne pesquisadores 

de todo país. Sua primeira edição ocorreu em fevereiro de 1987 em São Paulo. As duas 

primeiras edições foram anuais, passando posteriormente a cada dois anos e, a partir da quinta 

edição, a cada três anos. Essa organização vem se mantendo até o ano de 2013, quando 

ocorreu o décimo primeiro encontro em Curitiba. Atualmente, o evento é organizado em 

quatro eixos temáticos que, por sua vez, são divididos em subeixos. Os trabalhos podem ser 

submetidos nas categorias: trabalhos, comunicações, relatos de experiências e pôsteres. 

 A Tabela 3 apresenta o número de trabalhos encontrados nas quatro últimas edições 

desse evento. 

 

 

Tabela 3 – Número de trabalhos identificados no Encontro Nacional de Educação Matemática 

 
Ano 

GT – Formação de professores que ensinam 

Matemática 

VIII ENEM 2004 01 

IX ENEM 2007 04 

X ENEM 2010 08 

XI ENEM 2013 15 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Nesse evento, podemos perceber o crescente número de pesquisas que trazem como 

preocupação central a formação inicial do professor de Matemática no contexto do Estágio 

Supervisionado. Uma das considerações que podemos tecer sobre isso é o fato de esse evento 

ser especifico para pesquisas direcionadas ao ensino de Matemática.  

 Destacamos a última edição pelo maior número de trabalhos que encontramos nas 

buscas realizadas nos quatro eventos, isso nos possibilitará uma visão mais ampla sobre as 

pesquisas que buscamos, permitindo, desse modo, compreender as relações que as pesquisas 

sobre formação de professores fazem com o momento de Estágio Supervisionado. 

 

 

 

 



49 

 

1.2.4 Seminário Internacional de Pesquisas em Educação Matemática – SIPEM 

 

 

 O Seminário Internacional de Pesquisa em Educação – SIPEM é um evento que reúne 

pesquisadores de diversas regiões do Brasil e de outros países. Esse evento tem como objetivo 

em comum discutir a Educação Matemática nos diferentes segmentos em que ela está 

presente. Sua primeira edição aconteceu no ano de 2000, ocorrendo, a partir daí, a cada três 

anos. Sua última edição aconteceu no ano 2012, na cidade de Petrópolis – Rio de Janeiro. 

Nosso interesse nesse evento foi direcionado ao GT- Formação de professores. 

 Na Tabela 04 podemos ver o número de trabalhos encontrados nesse evento. 

 

 

Tabela 4 – Produções do Seminário Internacional de Pesquisas em Educação Matemática 

 
Ano 

GT – Formação de professores que ensinam 

Matemática 

IV SIPEM 2009 03 

V SIPEM 2012 06 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Nesse evento, detivemo-nos aos anais das duas últimas edições e, a partir dessas, 

podemos perceber que houve um pequeno crescimento no que diz respeito ao número de 

trabalhos que têm como foco de pesquisa a formação inicial do professor de Matemática, 

considerando o Estágio Supervisionado como um momento de investigação. 

 Ressaltamos ainda que, para este estudo, utilizamos apenas os trabalhos encontrados 

na quinta edição desse evento, pois os demais apresentam apenas o resumo dos estudos, não 

permitindo um conhecimento mais amplo sobre o modo como a pesquisa foi realizada e os 

possíveis resultados que foram obtidos através destas. 

 A seguir, apresentamos a organização realizada a partir dos trabalhos encontrados 

nesse primeiro momento de pesquisa e o modo como a leitura desses contribuiu para a 

construção desse estudo. 
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1.2.5 O elo entre os quatro eventos: O Estágio Supervisionado como momento de formação 

 

 

 Essa sessão tem como objetivo discutir os trabalhos que foram elaborados na pesquisa 

dos anais dos quatros eventos mencionados na sessão anterior. Como encaminhamento, 

identificamos, a partir do objetivo de cada trabalho, seis eixos que nos permitiram agrupar os 

estudos, tornando possível, desse modo, a compreensão de como os autores investigam a 

formação inicial no contexto do Estágio Supervisionado como local de formação inicial e de 

pesquisas para o campo da Educação Matemática. 

 O Gráfico 01 ilustra o número de produções que identificamos nos quatro eventos 

pesquisados. 

 

 

 
Gráfico 1 – Número de produções identificadas nos eventos pesquisados. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

O agrupamento por eixos não foi uma tarefa fácil, pois, em alguma medida, todos os 

trabalhos se relacionam em vários aspectos e trazem preocupações semelhantes. No entanto, 

acreditamos que essa organização permite uma melhor visão destas produções. 

 Os seis eixos elaborados foram: 

I) Produções de saberes sobre docência mediada pelo ambiente computacional; 
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II) Constituição da identidade docente; 

III) Implicações curriculares na formação inicial dos futuros professores; 

IV) Planejamento e divulgação de um projeto de ensino: discutindo o papel do estágio 

na formação docente e a formação de professores à distância; 

V) Concepções dos acadêmicos sobre formação inicial. Aprendizagem da docência 

na formação inicial: docência compartilhada; 

VI) Estágio Supervisionado: elo entre teoria e prática. Formação reflexiva e 

desenvolvimento profissional no Estágio Supervisionado. 

A seguir apresentamos uma breve análise que realizamos em cada um dos eixos. 

 

 

I. Produções de saberes sobre docência mediada pelo ambiente computacional 

 

 Nesse eixo, buscamos reunir trabalhos que tragam, em seu objetivo de pesquisa, 

produções relacionadas a saberes sobre a docência no contexto de ambientes virtuais. 

Destacamos três estudos que trazem tais anseios em suas pesquisas, dos quais discutiremos 

alguns pontos centrais. 

 O primeiro trabalho, de autoria de Gessing, Lima e Borges (2010), procura verificar 

em que medida a organização de um ambiente virtual se constitui como um espaço de 

reflexão para os estudantes ao longo do Estágio Supervisionado. Como uma das conclusões 

do estudo, os autores destacam que: 

Os resultados da pesquisa apontaram que a utilização do AVA na disciplina de 

Estágio Supervisionado em Matemática foi bastante positiva, tanto na percepção dos 

alunos como na da professora. Além de ter contribuído para a ampliação do 

espaço/tempo da aula, foi uma oportunidade de os alunos vivenciarem uma prática 

que exigisse a constante reflexão (GESSINGER, LIMA e BORGES, 2010, p. 8). 

 Já nos escritos de Lopes e Furkotter (2012), o enfoque está na formação para o uso das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) nos cursos de licenciatura. Como 

sujeitos da pesquisa, foram convidados alunos do último ano do curso e professores que 

tinham ministrado disciplinas voltadas a essa formação em dois cursos de licenciatura em 

Matemática de uma Universidade paulista. Como ferramenta para coleta de dados, foi 

utilizado um questionário destinado aos alunos e uma entrevista direcionada aos professores. 
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 As conclusões do estudo, embora ainda sejam consideradas pelas autoras como 

parciais, apontam para algumas carências na formação dos futuros professores, conforme elas 

destacam. 

À guisa de conclusão, destacamos a evidenciada ausência da formação para uso das 

tecnologias no estágio curricular supervisionado, em forma de atividades planejadas 

e desenvolvidas na escola, conforme propõe o Parecer CNE/CP 27/2001 (BRASIL, 

2001), bem como a falta de coerência e consistência nas respostas dos licenciandos a 

temas como uso pedagógico das TDIC e abordagens de uso que pressupõem 

centralidade no ensino ou na aprendizagem. Tais resultados sugerem refletir sobre o 

preparo desses futuros professores de Matemática para usar as TDIC na escola 

(LOPES e FURKOTTER, 2012, p. 14). 

 O último trabalho desse eixo relaciona-se com os demais na medida em que seu 

enfoque está voltado para a questão da investigação da produção de saberes sobre a docência 

mediada pelo ambiente computacional. O estudo teve, como espaço de pesquisa, um grupo 

colaborativo onde participavam alunos do curso de licenciatura e professores da rede pública.  

 Ao concluir o estudo dos trabalhos relacionados a esse eixo, fica evidente a 

importância que esses atribuem à incorporação de novas formas de olharmos o campo de 

Estágio, destacando a criação de ambientes virtuais como ferramenta de reflexão para o futuro 

professor, além de ser um mecanismo que pode ser utilizado pelo professor de Matemática 

para auxiliar os processos de ensino e aprendizagem dessa área. 

 A constante atualização dos meios de comunicação, mediados pelos ambientes 

virtuais, podem se tornar uma ferramenta importante, tanto para os processos de ensino e 

aprendizagem, quanto para a investigação do modo como estão ocorrendo os processos 

formativos dos futuros professores. 

 

 

II. Constituição da identidade docente 

 

 Nesse eixo, relacionamos dez trabalhos que têm como foco a constituição da 

identidade docente a partir do Estágio Supervisionado. Um dos pontos que levantamos nesse 

eixo é a importância de pensar o Estágio Supervisionado como campo de pesquisa da prática 

educativa e formadora do professor. Os trabalhos apresentados a seguir nos permitirão 

compreender as trajetórias das pesquisas e as conclusões às quais os autores chegaram ao 

finalizarem seus estudos. 

 A pesquisa de Martins e Rocha (2013a) traz à tona a discussão sobre o método 

(auto)biográfico como um instrumento para compreensão da constituição da identidade do 
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sujeito, pois, segundo as próprias autoras, este método é ―um instrumento capaz de propiciar 

aos sujeitos da aprendizagem condições para melhor compreender o seu percurso de vida, 

associando, para tanto, a narrativa‖ (MARTINS e ROCHA, 2013a, p. 6). 

 Já na pesquisa apresentada por Gonçalves Júnior (2013), a investigação da própria 

prática é feita através de narrativas dos acontecimentos nos diários de aula, em uma 

perspectiva de colaboração entre os sujeitos envolvidos. 

 No trabalho de Levy, Manfredo e Gonçalves (2010), a pesquisa está centrada nos 

aspectos da prática de investigação e de reflexão como elementos importantes para a 

constituição de professores de Matemática. Tal pesquisa foi direcionada a alunos da turma de 

Estágio Supervisionado IV, cujas ações estavam sendo realizadas com turma de Ensino 

Médio. No entanto, as considerações acerca desse estudo não são animadoras, pois os autores 

ressaltam em suas considerações o ―[...]desinteresse frente a proposta de reflexão e de 

pesquisa da própria prática [...]‖ (LEVY, MANFREDO E GONÇALVES, 2010, p. 11), por 

parte dos professores estagiários. 

 A pesquisa de Nonato e Souza (2010) relaciona-se a alunos que estavam realizando 

estágio no Ensino Médio e traz como objetivo investigar em que medida a disciplina de 

estágio contribui para a formação docente. O estudo de Ludwig e Groenwald (2007) apresenta 

como questão de pesquisa a necessidade de elencar as diversas situações vivenciadas na 

atividade docente pelos futuros professores. Suas conclusões apontam uma série de benefícios 

que o estágio provoca nos alunos quando colocam que: 

Dentre os benefícios que o estágio supervisionado proporcionou aos acadêmicos 

estagiários, é possível citar alguns que são de extrema importância para o futuro 

profissional destes acadêmicos, pois no estágio conseguiram: ter contato com a real 

situação das escolas de Ensino Básico; perceber a relação entre a teoria estudada e a 

prática escolar; conhecer o dia-a-dia da profissão professor; perceber que o estágio 

forneceu uma base de como é o cotidiano escolar, que servirá de apoio para futuras 

ações pedagógicas; colocar em prática muitos dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso (LUDWIG e GROENWALD, 2007, p. 12). 

 O estudo de Pozzobon, Battisti e Nehring (2012) traz em suas conclusões uma relação 

semelhante a apontada por Ludwig e Groenwald (2007) ao destacarem que ―assim, o 

exercício da docência, enquanto estagiário, possibilita ao licenciado constituir-se professor de 

matemática‖ (POZZOBON, BATTISTI e NEHRING, 2012, p. 20). 

 Nos escritos de Levy (2013a), encontramos uma discussão sobre a identidade docente, 

sendo destacado em suas conclusões que ―As práticas de investigação e a constituição da 

identidade docente, de nosso ponto de vista, guardam relações não apenas com o exercício 
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profissional que decorre da habilitação formal para o ingresso no mercado de trabalho‖ 

(LEVY, 2013a, p. 13). 

 Mello e Lindner (2012) buscam estudar o contexto escolar na ótica dos professores 

estagiários, através das práticas de ensino adotado na disciplina de Estágio Supervisionado. 

Como resultado parcial, as autoras apontam que: 

Entendemos que os alunos que se constituem alunos-pesquisadores ao longo do 

estágio se mobilizam, e tal movimento os torna sujeitos de sua própria 

aprendizagem, construindo conhecimentos sobre o que é ser professor, nos 

diferentes contextos e nas interações que esses alunos participam na universidade e 

na escola. Este trabalho nos indica que a essência da licenciatura em matemática está 

nas vivencias do estágio, que prepara para seu desafio maior: ser professor 

(MELLO, LINDNER, 2012, p. 9). 

 O próximo estudo, de Martins e Rocha (2013b), busca investigar a percepção dos 

licenciandos em Matemática acerca da proposta de estágios da Universidade Federal do Mato 

Grosso para a constituição da identidade profissional docente. 

 O último trabalho deste eixo, de autoria de Levy (2013b), investigou a constituição da 

identidade de professores de Matemática em formação inicial na realização de atividades 

investigativas. Este autor aponta como conclusão de seu trabalho a ―repercussão de aspectos 

das práticas de investigação tanto na constituição da dimensão particular ou individual quanto 

na constituição da dimensão geral, formal ou conceitual da identidade profissional de cada 

sujeito que estudamos‖ (LEVY, 2013, p. 11). 

 De forma geral, o que podemos pontuar nesse eixo, a respeito da constituição da 

identidade docente, é que esta deve ser amplamente discutida e investigada na formação 

inicial, uma vez que é nesse período formativo que o futuro professor precisa tomar 

consciência dos processos de constituição docente o qual está vivenciando. 

No próximo eixo desse estudo, buscamos aproximar trabalhos com preocupações 

relativas às possíveis implicações curriculares que podem haver na formação inicial de 

professores de Matemática. 

 

 

III. Implicações curriculares na formação inicial dos futuros professores  

 

 No terceiro eixo dessa tentativa de traçarmos um panorama das publicações acerca de 

estudos relacionados ao Estágio Supervisionado, destacamos trabalhos com preocupações de 
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pesquisas voltadas para as implicações curriculares na formação inicial de professores. Nesse 

eixo, destacamos doze trabalhos relacionados com a temática. 

 Nos estudos de Filho e Assis (2013), os autores discutem o modo como a organização 

curricular do curso, em especial o componente curricular ‗prática pedagógica‘, influencia na 

formação docente. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se questionário, relatório e 

portfólio. 

 Magalhães e Rosa (2010) propõem, em sua investigação, analisar as propostas 

apresentadas nos documentos oficiais relativos ao Estágio Supervisionado da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG). Em suas considerações finais, os autores apontam a dificuldade de 

acesso aos documentos, ressaltando ainda que, embora proponham uma formação critico-

reflexiva, ―ainda enfatizam a aplicação de teorias, priorizam ações individualizadas, 

direcionam a reflexão a um fazer técnico‖ (MAGALHÃES e ROSA, p. 10, 2010). 

 Na discussão levantada por Bello e Breda (2007), notamos a presença de um 

questionamento sobre os elementos relevantes para a formação profissional e o tipo de 

inovação curricular que os alunos, professores, escola e comunidade em geral esperam. Isso 

leva os autores a concluírem que, nesse movimento, é necessário ―pensar e repensar formas e 

práticas com as quais os currículos para os estágios de docência, para as diferentes 

licenciatura, estão sendo organizados e implementados nas diferentes instituições de ensino 

superior‖ (BELLO e BREDA, 2007, p. 13). 

 Os autores Nehring, Silva e Pozzobon (2007) se lançam nessa discussão, propondo em 

suas escritas, a análise e compreensão da proposta do curso de Licenciatura em Matemática, 

considerando a estrutura e a ação docente, além das Políticas Públicas e Diretrizes referente à 

formação de professores. Para alcançar os objetivos propostos, no decorrer do trabalho, 

apresentam os aportes teóricos para uma prática docente, além de discutir as práticas de 

ensino: propostas e ações de algumas disciplinas. 

 Burkert (2013) que aponta, como objetivo de pesquisa, o entendimento que os 

licenciados em Matemática no último ano de graduação têm sobre o modo como foram 

abordados os conhecimentos específicos e os conhecimentos pedagógicos ao longo do curso. 

Como um elemento destacado pelo autor, está a falta de relação entre esses dois 

conhecimentos como podemos observar a seguir. 

Ficou evidente, a partir dos depoimentos, a ênfase nos conteúdos de formação 

específica, desvinculados da prática pedagógica e sem a preocupação com a 

transposição didática, delineando, assim, a distância entre os conteúdos disciplinares 

e os conteúdos a serem ensinados no ensino básico [...] (BURKERT, 2013, p. 8). 
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 O trabalho de Marcatto (2013) apresenta uma discussão sobre os modos de inserção da 

prática como componente curricular (PCC) nos currículos de formação de professores. Como 

subsídios para esta discussão, foram analisados 30 Projetos Pedagógicos de Cursos de 

Licenciatura em Matemática na modalidade presencial. 

 O autor Kist (2013), em sua investigação, também procura discutir, juntamente com os 

professores de um curso de Matemática de uma Universidade Federal do Estado do Paraná, 

suas impressões sobre a componente ‗Prática‘ como Componente Curricular (PCC). Como 

resultado, ele aponta que ―[...] a inserção das mesmas representa um avanço, pois possibilita 

que os futuros professores estejam mais bem preparados para o exercício profissional.‖ 

(KIST, 2013, p. 14). 

 A autora Dauanny (2010) contribui para essa discussão ao analisar em que medida o 

estágio e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) contribuem para a formação inicial, 

superando uma formação cujo modelo se fundamenta na racionalidade técnica. 

 O estudo das autoras Roncaglio, Battisti e Pozzobon (2013), 

[...] se faz numa perspectiva qualitativa e o material que constitui os dados empíricos 

considerados neste texto se estruturou a partir de produções textuais elaboradas por 

licenciandos do curso de Matemática – Licenciatura, no componente curricular 

práticas de ensino s/f de estágio supervisionado III: matemática em modalidades 

diferenciadas de ensino, cursado no primeiro semestre de 2011 (RONCAGLIO, 

BATTISTI e POZZOBON, 2013, p. 4). 

 A pesquisa, realizada no período de 2010/2012, envolveu três instituições de ensino 

superior no estado da Bahia e 12 escolas públicas, de autoria de Pires (2013). Esta 

investigação buscou analisar a configuração do Estágio Curricular Supervisionado na 

formação inicial do professor. Como uma de suas considerações, a autora aponta que: 

[...] em face do estudo realizado, a situação revelada está longe de ser caracterizada 

como ideal. São inúmeras as dificuldades, tensões e problemas enfrentados pelos 

estudantes e professores no dia a dia dos cursos de formação dos professores de 

Matemática e nas escolas públicas (PIRES, 2013, p. 10). 

 As autoras Varizo e Rocha (2012) contribuem com essa discussão ao avaliarem: 

[...] a influência da estrutura e desenvolvimento do Estágio Supervisionado, contido 

no currículo implementado em 1992, no que concerne à ação pedagógica dos 

egressos do curso de Licenciatura em Matemática da UFG, em exercício da docência 

em escolas do ensino fundamental e do ensino médio da Educação Básica no 

interstício de 1995 a 1999 (VARIZO e ROCHA, 2012, p. 1). 

 O último trabalho deste eixo, de autoria de Nogueira e Pereira (2012), buscou discutir 

a prática de ensino como componente curricular (PCC). Sendo uma pesquisa de abordagem 
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qualitativa, as autoras utilizaram a análise documental e entrevistas como instrumento de 

coleta de dados, sendo a análise textual discursiva a metodologia de análise. Suas conclusões 

apontam que ―No que tange a concepção de PCC, a Instituição mostrou-se com o firme 

propósito de entender o seu real significado. É sabido que, para que isso ocorra, é necessário 

estudos, reflexões, dentre outras, o que esta Instituição já vem fazendo.‖ (NOGUEIRA e 

PEREIRA, 2012, p. 18). 

 A partir da leitura dos trabalhos que compõem esse eixo, fica evidente a necessidade 

de repensarmos a organização curricular dos próprios cursos de formação inicial. São eles os 

responsáveis por formarem um profissional capacitado para atuar na Educação Básica de 

forma que este compreenda seu papel como organizador do ensino e um dos responsáveis pela 

aprendizagem do aluno. 

No próximo eixo, atentamos para a necessidade de discussão acerca do papel do 

Estágio Supervisionado na formação de professores. 

 

 

IV. Planejamento e divulgação de um projeto de ensino: discutindo o papel do estágio na 

formação docente e a formação de professores a distância 

 

 Nesse eixo, buscamos discutir o papel do Estágio Supervisionado na formação docente 

e o planejamento de um projeto de ensino a partir das produções destacadas. Nesse eixo, 

agrupamos quatro trabalhos que se relacionam com a temática.  

 O primeiro trabalho, de Mello (2013), o objetivo está centrado na identificação do 

papel do estágio na formação, além da identificação das práticas formativas. Como 

instrumento de análise, a autora destaca um estudo feito em teses e dissertações brasileiras 

sobre Estágio Supervisionado na Licenciatura em Matemática entre os anos de 2001 e 2010. 

 Os autores Carvalho e Passos (2012) contribuem com a discussão ao lançarem, como 

objetivo de estudo, a compreensão dos argumentos que os futuros professores utilizam para 

justificar a decisão de serem ou não professores. Como instrumento de pesquisa, os autores 

utilizaram entrevista semiestruturada e, como elemento de análise dos dados coletados, foi 

utilizado a Análise Textual Discursiva. 

 Já no estudo de Garcia e Penteado (2006), os autores procuram compreender como os 

futuros professores utilizam os recursos disponíveis na internet, visando ao planejamento de 

um projeto de ensino. Como uma de suas conclusões, aponta-se que ―observando o conteúdo 

dos projetos de ensino desenvolvidos pelos futuros professores, é possível perceber a 
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transformação das informações colhidas em diferentes fontes [...].‖ (GARCIA e PENTEADO, 

2006, p. 15). 

 O último trabalho desse eixo diz respeito às experiências que os alunos estagiários 

tiveram ao elaborar, planejar e implementar a prática de Estágio no projeto de extensão 

‗Novos Talentos‘. Como consideração final, destaca-se que, 

As conclusões às quais chegamos colocam novos desafios para a agenda de pesquisa 

empírica sobre Estágio. Se assumirmos que essa parceria entre pesquisa, ensino e 

extensão pode gerar novas discussões para o debate, faz-se necessário repensar os 

próprios cursos de Licenciatura, no sentido de promover espaços de interação entre 

universidade e escolas campo de estágio (SANTANA e GRILO, 2013, p. 12). 

 A organização deste eixo permitiu a compreensão do modo como outros elementos 

agregados ao currículo de graduação podem contribuir para a formação inicial do professor. O 

exemplo de projetos de extensão tem destaque, pois possibilita que o futuro professor se insira 

nesse ambiente escolar e tenha a oportunidade de vivenciar as particularidades da profissão 

docente. 

 O quinto eixo desse estudo busca compreender as concepções dos acadêmicos sobre a 

formação inicial, além de destacar a aprendizagem da docência e docência compartilhada. 

 

 

V. Concepções dos acadêmicos sobre formação inicial e Aprendizagem da docência na 

formação inicial: docência compartilhada 

 

 No quinto eixo desse estudo, destacamos trabalhos relacionados à aprendizagem da 

docência na formação inicial, além das concepções que os acadêmicos possuem sobre a 

formação inicial e docência compartilhada. Nesse eixo, localizamos dez trabalhos que se 

relacionam com o tema central. 

 Dauanny (2012) lança como objetivo de suas investigações refletir sobre o modo como 

o estágio contribui para a formação inicial do professor de Matemática. Já os estudos de 

Lopes e Moura (2006) vão além, ao desafiar-se em compreender como ocorre o movimento 

de aprendizagem da docência em situação de compartilhamento que envolve estudante de 

Matemática e Pedagogia. Para compreensão dos dados, os autores organizam suas escritas em 

episódios que apontam para algumas considerações acerca do estudo. 

 Cedro (2012) busca através do acompanhamento de três estagiários ―observar o 

processo de aprendizagem docente e, consequentemente, perceber quais as ações que 
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revelaram as transformações ou mudanças de qualidade nos motivos dos indivíduos.‖ 

(CEDRO, 2012, p. 10). Como um dos resultados de seu estudo, o autor coloca que: 

Essas mudanças refletem a forma como o trabalho coletivo passa a ser 

compreendido pelos futuros professores, contudo, esse fenômeno somente ocorre à 

medida que os indivíduos se apropriam ou elaboram e reorganizam conjuntamente 

os conhecimentos que surgem nas relações de ensino e aprendizagem (CEDRO, 

2012, p. 11). 

 No trabalho de Oliveira, Rosa e Aguair (2013), as considerações acerca do estudo 

apontam para o fato do Estágio Supervisionado ser ―considerado pelos discentes como espaço 

de produção de saberes – mais práticos do que teóricos – envolvendo estudo, reflexão e 

proposição de soluções às situações de ensinar e de aprender‖ (OLIVEIRA, ROSA e 

AGUAIR, 2013, p. 14). 

 Lopes (2004), ao utilizar o Clube de Matemática em seu contexto de pesquisa, aponta 

que ―o que vai garantir a concretização da atividade no Clube de Matemática vai ser a 

mobilização dos estagiários por motivos que devem ser conscientes, pois somente os motivos 

compreendidos são os realmente eficazes‖ (LOPES, 2004, p. 11). 

 Com a problemática ―as concepções dos acadêmicos do curso de matemática da 

UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense – em relação à formação inicial de 

professores de Matemática‖ (ARAUJO e DAMAZIO, 2008, p. 3), os autores contribuem com 

este eixo ao aplicarem um questionário a 37 acadêmicos da 7ª fase do curso de Licenciatura 

em Matemática, o que os leva a concluir que: 

Os licenciandos percebem as fronteiras que se avultam no cotidiano de formação 

inicial. Fronteiras que separam: disciplinas de ‗cálculo‘ das disciplinas teóricas, 

concepções de ensino conservadoras e progressistas entre os professores; o ensino 

superior da educação básica, em que o licenciando vai par a escola e os seus 

professores ficam na universidade, como se lá fosse o mundo que não pertence a 

eles (ARAÚJO e DAMAZIO, 2008 p. 12). 

 No trabalho de Araújo (2010) intitulado ―Refletindo sobre a formação docente: 

possibilidades de um projeto de ensino‖, a autora avalia uma ação desenvolvida durante o 

estágio de graduação em uma turma de 5ª série. 

 Fillos (2013) se propõe a compreender a narrativa escrita como um momento de 

reflexão crítica sobre as experiências vivenciadas pelos acadêmicos em atividade de Estágio 

Supervisionado. Em suas considerações finais, é grifado que ―os relatórios de estágio 

representam instrumentos adequados para compreender o estagiário e seus pensamentos, suas 

interações com a comunidade escolar, bem como as instituições de ensino e suas 

peculiaridades‖ (FILLOS, 2013, p. 14). 
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 Os autores Santos e Albuquerque (2013), através da análise dos relatórios de estágio, 

entrevistas e pesquisa bibliográfica, procuraram observar o que ocorre durante o estágio na 

tentativa de contribuir para melhorias no ambiente escolar. 

 Para encerrar este eixo, trazemos o trabalho de Lopes (2005) que objetiva ―discutir 

alguns aspectos da aprendizagem da docência, nas relações constituídas por futuros 

professores entre o conhecimento matemático e seu ensino, quando se deparam com a 

necessidade de ensinar matemática.‖ (LOPES, 2005. p. 1). A autora conclui, apontando que 

―Podemos encontrar indícios que a reflexão compartilhada pode proporcionar a aprendizagem 

docente na medida em que as intervenções feitas pelos colegas permitiram a tomada de 

consciência sobre a ação desenvolvida‖ (LOPES, 2005, p. 11). 

 O estudo dos trabalhos relacionados a este eixo leva a compreensão da ideia de que o 

professor se constitui como tal durante toda sua vida profissional, sendo a formação inicial um 

momento especial para compreensão deste fato. Fica evidente a necessidade da discussão 

deste tema durante a formação inicial para que o futuro professor compreenda a complexidade 

da sua formação. 

 No último eixo desse estudo, nosso olhar está voltado para o Estágio Supervisionado 

como elo entre teoria e prática, além das questões de formação reflexiva e desenvolvimento 

profissional. 

 

 

VI. Estágio Supervisionado: elo entre teoria e prática. Formação reflexiva e 

desenvolvimento profissional no Estágio Supervisionado 

 

 No último eixo destacado desse estudo, voltamos nosso olhar para trabalhos que 

apontam para a necessidade de compreensão do desenvolvimento profissional, para a 

formação reflexiva no Estágio Supervisionado e para o estágio como elo entre teoria e prática. 

Nesse eixo, destacamos seis trabalhos. 

 Pozzobon (2012) aponta, em seu estudo, a necessidade de compreender como os 

licenciados, de uma instituição especifica, constituem-se profissionais ao vivenciarem o 

estágio. 

 No trabalho, Azevedo, Prates e Paez (2010) buscam contribuir com reflexões sobre o 

Estágio e apontam a importância 

[...] do estágio ser efetivamente supervisionado durante a formação inicial de 

professores e que é possível haver uma aproximação significativa entre a escola 
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pública e a universidade para que os (as) estagiários(as) tenham a oportunidade de 

ampliarem suas visões sobre o que devem saber para ingressar com sucesso na 

profissão como professores e professoras de Matemática (AZEVEDO, PRATES e 

PAEZ, 2010, p. 8). 

 No trabalho de Magalhães (2012), notamos a preocupação em desvendar se o Estágio 

Supervisionado tem provocado a prática reflexiva nos licenciados. Para a redação de sua 

pesquisa, ele discute o Estágio Supervisionado na perspectiva reflexiva, além do projeto 

pedagógico de curso e os planos de curso, apontando para o fato de que: 

Entendo que esta pesquisa possibilitou a compreensão no sentido de que, para se 

formar um profissional da Educação Matemática com autonomia intelectual, de 

modo que atenda às novas demandas profissionais, é necessária uma formação 

ancorada nos princípios da prática pedagógica crítico-reflexiva (MAGALHÃES, 

2012, p. 18). 

 Zuffi (2007) intitula sua escrita de ―O estágio supervisionado e o enfrentamento de 

uma realidade escolar como espaço de aproximação entre teoria e prática‖ e colabora na 

medida em que busca uma aproximação com as práticas de alguns professores a fim de 

contribuir com a formação de novos professores. 

 Com o objetivo de promover reflexões sobre os saberes docentes pelos e para os 

futuros professores, Cavalcante (2010) realiza uma pesquisa etnográfica do tipo estudo de 

caso. Seus resultados, mesmos que preliminares, elencam alguns saberes movimentados 

durante a aula. 

 O último trabalho deste eixo, de autoria de Teixeira e Cyrino (2010), investiga a 

elaboração do Relatório de Estágio Supervisionado como auxiliar no desenvolvimento 

profissional e um instrumento de análise e avaliação da prática. Os autores enceram sua 

escrita, destacando que: 

Ações como a elaboração do relatório que promova avaliações acerca da própria 

pratica podem contribuir para que o futuro professor desde sua formação inicial 

adquira uma postura investigativa em relação a sua prática, algo importante para o 

seu desenvolvimento profissional [...] (TEIXEIRA e CYRINO, 2010, p. 10). 

 O estudo destes trabalhos encerra-se com a discussão acerca do modo como o Estágio 

Supervisionado está se configurando como momento de formação para os futuros professores, 

uma vez que esse abre a possibilidade de aliar a teoria à prática, criando um ambiente propício 

para a aprendizagem docente. A seguir, buscamos tecer algumas considerações sobre o 

levantamento bibliográfico que realizamos nesse estudo. 
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Algumas considerações sobre os eixos 

 

Ao iniciarmos um projeto de pesquisa, faz-se necessário conhecer as investigações que 

já foram realizadas com temáticas próximas ao nosso interesse de pesquisa. Essa ação se 

mostra relevante em dois níveis diferentes.  Em primeiro lugar, possibilita-nos conhecer os 

avanços que já foram realizados por outros pesquisadores, sendo que seus resultados podem 

lançar novos olhares sobre o modo como a nossa investigação será desenvolvida. A segunda 

contribuição dessa ação pauta-se no modo como as pesquisas são desenvolvidas, ou seja, ao 

estudarmos a produção de outros pesquisadores, não só nos apropriamos do conteúdo, mas 

também da forma como essa foi organizada. 

O estudo realizado a partir dos eixos organizados com as publicações identificadas nos 

quatro eventos em nível nacional contribuiu para que possamos compreender como pesquisas 

com diferentes focos e preocupações de investigações consideram o Estágio Supervisionado 

como espaço de formação inicial. Entendemos que a nossa limitação levou-nos a trazer 

apenas uma amostra das investigações que são desenvolvidas por diferentes instituições e 

pesquisadores. No entanto, acreditamos que essa ação nos permitiu uma visão geral sobre o 

assunto em questão. 

 Assim, esta etapa de nossa pesquisa permitiu-nos, em especial, compreender a 

relevância do estágio na formação inicial dos futuros professores de Matemática a partir da 

visão de diferentes investigadores. Isso nos leva a justificar a importância de, ao buscarmos 

entender o modo como os acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM - compreendem a Matemática que é estudada 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, fazermos a pesquisa junto a estudantes que estão 

em fase de desenvolvimento do Estágio Supervisionado. 

 Concluída esta primeira parte do estudo, no subcapítulo seguinte, iremos apresentar as 

bases teóricas que permitiram a organização, desenvolvimento e análise dos dados coletados 

durante essa pesquisa. 
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1.3 A formação do professor que ensina Matemática na perspectiva da humanização: as 

bases teóricas da pesquisa 

 

 

 A pesquisa sempre busca atualizar, elaborar ou reelaborar os conhecimentos que 

possuímos acerca de uma temática. Na área da Educação, isso não é diferente, pois todo 

conhecimento, ao ser produzido, necessita ter uma base teórica que orienta e contribuí para a 

validação desses novos conhecimentos. 

 Neste sentido, a presente investigação tem como base de sustentação a Teoria 

Histórico-Cultural, a Teoria da Atividade e a Atividade Orientadora de Ensino - AOE como 

princípios norteadores, essas teorias apontam o papel fundamental que a escola tem no 

desenvolvimento do ser humano e nos permitem compreender o papel da Matemática como 

um instrumento cultural, além de reconhecerem o professor como um mediador entre os 

conhecimentos acumulados historicamente pelo homem e os alunos. 

 Nesse contexto, defendemos que: 

A educação é entendida, na perspectiva teórica que assumimos, como uma via para o 

desenvolvimento psíquico e principalmente humano, e não como mera aquisição de 

conteúdo ou habilidades específicas. E é com base nesse posicionamento que 

afirmamos a necessidade da presença da educação sistematizada em todas as fases 

do desenvolvimento, dado que ela permite uma organização consciente dos 

processos de formação dos indivíduos, via organização intencional de um ensino que 

permita aos sujeitos a apropriação de conhecimentos, de habilidades e de formas de 

comportamentos produzidos pela humanidade, nesse sentido, a escola é instituição 

privilegiada no que diz respeito às possibilidades de humanização do homem 

(RIGON, ASBAHR e MORETTI, 2010, p. 28). 

 Nosso objetivo, nesse capitulo, é discutir alguns pontos centrais dentro dessas teorias, 

com a perspectiva de refletirmos sobre uma formação de professores para uma educação 

voltada à humanização. Posteriormente, isso nos permitirá compreender os rumos que essa 

pesquisa tomou, bem como toda a coleta de informações que foi realizada durante o 

desenvolvimento do estudo. 

 Ao nos reportamos a Teoria Histórico-Cultural, encontramos em Vygotsky um dos 

seus maiores representantes. Esse, juntamente com Luria, Leontiev e seus seguidores 

formaram uma vasta gama de conhecimentos que permitiram compreender melhor o 

desenvolvimento humano. 

 Apoiados nesses referencias, defendemos que: 

En calidad de función del cerebro humano el pensamiento constituye en sí un 

proceso natural, pelo el pensamiento no existe fuera de la sociedad, fuera de los 
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conocimientos acumulados por la sociedad y de los medios elaborados por ella en la 

actividad del pensamiento […]. En otras palabras, el pensamiento de las personas, 

así como su percepción, pasen una naturaleza socio-histórico (LEONTIEV, 1975, 

p. 29). 

 Tomaremos essa premissa como ponto inicial para os demais elementos que irão 

compor essa escrita. O texto que segue está destinado a apresentar os principais elementos que 

compõem a Teoria Histórico-Cultural, bem como o modo como esses se fazem presentes no 

desenvolvimento desse estudo. 

 

 

1.3.1 A escola: um lugar para humanizar-se 

 

 

 Ao nascer, o homem é a espécie mais dependente de seus semelhantes, pois sua 

sobrevivência depende exclusivamente dos cuidados exercidos pelos outros. Essa 

dependência reside no fato de que suas funções biológicas ainda se encontram em condições 

prematuras. No entanto, ―o fato de não estarem totalmente prontas no momento do 

nascimento possibilita que elas sofram profundas transformações sob a ação da cultura do 

próprio meio‖ (PINO, 2005, p. 46). 

 Sabemos que nossa formação humana é constituída a partir das relações sociais que 

estabelecemos e da possibilidade de nos apropriarmos do legado cultural humano. Essa é uma 

das características que nos diferencia dos demais animais, já que somos a única espécie que se 

apropria dos conhecimentos que nossos antepassados construíram, permitindo, desse modo, 

avançar sobre essa base de saberes deixada como herança cultural. O Esquema 03 ilustra a 

relação existente entre o meio social e o biológico na formação humana. 
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Esquema 3 – Constituição do homem 

Fonte: Esquematização do autor. 

 

 

 A relação do homem com o meio nunca é direta, mas mediada através de seus 

semelhantes, dos instrumentos e signos. Por instrumentos, entende-se todo material concreto 

criado ou transformado pelo homem para a satisfação de uma necessidade, já os signos são 

entendidos como representações sociais desses instrumentos. 

 O homem é a única espécie capaz de construir, adaptar e conservar os instrumentos 

que satisfazem a uma necessidade, diferente dos demais animais que precisam recorrer a 

natureza toda vez que se deparam com alguma situação que precisa ser mediada através 

desses. Essa conservação dos instrumentos é um elemento que permite a espécie humana 

avançar nos conhecimentos que possui, pois, ao conservar um instrumento, não estamos 

apenas permanecendo com ele, mas carregando junto uma vasta gama de conhecimentos que 

desenvolvemos sobre eles. Esses conhecimentos passam a fazer parte da cultura humana e se 

perpetuam como tal quando passados para as gerações seguintes. 

 Ao pensarmos nos alicerces que sustentam essa pesquisa, fica evidente a necessidade 

de discutirmos o papel da escola na formação do sujeito. Entendemos a escola como o lugar 

socialmente instituído para a que as novas gerações possam se apropriar dos conhecimentos 

historicamente elaborados pelo homem sem a necessidade de reinventá-los. Nesse sentido, 

entendemos que ―a educação é o processo de transmissão e assimilação da cultura produzida 

historicamente, sendo por meio dela que os indivíduos humanizam-se, herdam a cultura da 

humanidade‖ (RIGON, ASBAHR, MORETTI, 2010, p. 27). 

Constituição do 

homem 

 

Social 

 

Biológico 

 

Mediação 
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Surgem novos 
conceitos; 

Aprofundam-se os 
antigos atingindo 

um nivel mais 
elevado de 
abstração; 

 O processo educativo nunca será neutro, pois 

Toda a educação determina, de uma maneira ou de outra, o desenvolvimento da 

personalidade da criança, deixando nela um vestígio. Todavia, nem toda a educação 

dirige ativamente o desenvolvimento para fins específicos. Existe casos [...] em que 

o resultado da educação é exatamente o contrário do desejado (KOSTIUK, 2005, 

p. 57). 

 Ao nos referirmos à escola e à atividade docente, também precisamos discutir os 

conhecimentos delegados ao ensino escolar. Moura (2007) enfatiza que ―não há um 

conhecimento matemático que tenha sobrevivido sem que seja para a satisfação de alguma 

necessidade do homem.‖ (MOURA, 2007, p. 44). 

 Kopnin (1978) destaca, no entanto que: 

[...] nem todos os conceitos da ciência são gerados imediatamente pelas 

necessidades da atividade produtiva do homem. Muitos deles, os matemáticos, por 

exemplo, surgem para satisfazer as necessidades do desenvolvimento de outras 

ciências (mecânica, física, etc.); alguns são gerados pelas necessidades internas da 

própria ciência como meio do sucessivo desenvolvimento desta (KOPNIN, 1978, 

p. 209). 

 Assim como o mundo exterior, os conceitos estão em constante movimento e o 

desenvolvimento desse movimento segue várias direções. O esquema a seguir, organizado a 

partir das contribuições dos estudos de Kopnin (1978), destaca os elementos modificadores do 

conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4 – Movimento do conceito. 

Fonte: Esquematização do autor. 
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 Quando pensamos no papel da escola, é preciso esclarecer que entendemos que a 

função da escola é a de oportunizar conhecimentos teóricos (ou científicos) acumulados no 

decorrer da história. É evidente que os conhecimentos empíricos têm sua importância no 

sentido de que, geralmente, são os primeiros conhecimentos dos quais nos apropriamos e, 

muitas vezes, são as bases para a apropriação dos demais. 

 Encontramos em Rubstov (1996) algumas definições que nos permitem entender as 

relações entre os conhecimentos empíricos e os teóricos e como esses estão presentes na 

escola. 

 Para Rubstov (1996), 

O conhecimento empírico é elaborado quando se compara os objetos as suas 

representações, o que permite valorizar as propriedades comuns dos primeiros. Já o 

saber teórico repousa numa análise do papel e da função de uma certa relação entre 

as coisas no interior de um sistema (RUBSTOV, 1996, p. 129). 

 O conhecimento empírico está relacionado às características exteriores do objeto, à 

livre observação dos fenômenos. São conhecimentos adquiridos no dia a dia de maneira 

espontânea e, muitas vezes, não intencional. Já os conhecimentos teóricos requerem uma 

análise das relações de um sistema e, para isso, é necessário o ensino escolar. 

 Vygotsky (2009) destaca que ―a aprendizagem dos conceitos científicos pode 

efetivamente desempenhar um papel imenso e decisivo em todo o desenvolvimento intelectual 

da criança.‖ (p. 352), ou seja, os conhecimentos científicos têm papel central no 

desenvolvimento do homem. Nesse sentido, cabe refletirmos sobre qual o papel do professor 

nessa perspectiva. Ele não será apenas um transmissor de conhecimentos, mas será também 

alguém que organiza o ensino de maneira com que os alunos possam se apropriar dos 

conhecimentos teóricos. Vygotsky (2005) sublinha que: 

A tarefa do docente consiste em desenvolver não uma única capacidade de pensar, 

mas muitas capacidades particulares de pensar em campos diferentes, não em 

reforçar a nossa capacidade geral de prestar atenção, mas em desenvolver diferentes 

faculdades de concentrar a atenção sobre diferentes matérias (VYGOTSKY, 2005, 

p. 31). 

 Nesse sentido, o ensino escolar ganha uma dimensão humanizadora, pois auxilia no 

desenvolvimento social do homem. Rigon, Asbhar e Moretti (2010) salientam que ―pensar em 

‗educação humanizadora‘ implica considerar o trabalho como mediação necessária no 

processo de constituição dos sujeitos, e não apenas como fim em si mesmo.‖ (RIGON, 

ASBHAR e MORETTI, 2010, p. 25). 
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 Apoiados em autores que compartilham desse pensamento, passamos a discutir o papel 

do trabalho na perspectiva teórica a qual adotamos como meio necessário da humanização. 

 Entendemos o trabalho como: 

Uma actividade originariamente social, assente na cooperação entre indivíduos que 

supõe uma divisão técnica, embrionária que seja, das funções de trabalho: assim, o 

trabalho é uma acção sobre a natureza, ligando entre si os participantes, 

midiatizando a sua comunicação (LEONTIEV, 1978, p. 75). 

 A existência humana só foi garantida pelo aparecimento e desenvolvimento do 

trabalho, sendo esse um agente transformador e humanizador do cérebro humano 

(LEONTIEV, 1978). No Esquema 05, podemos perceber os elementos caracterizadores do 

trabalho. 

 

 

 

 

Esquema 5 – Elementos caracterizadores do trabalho. 

Fonte: Leontiev (1978) esquematização do próprio autor. 

 

 

 Nesse sentido, podemos entender que o homem se desenvolve socialmente através do 

trabalho. Mas como pensar na formação do professor de Matemática nessa perspectiva? 

Moretti (2007) aponta algumas considerações acerca da formação de professores, 

relacionando o trabalho como meio para esse fim, ao sublinhar que, 

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. Em particular, ao objetivar a sua necessidade de 

ensinar e, consequentemente, de organizar o ensino para favorecer a aprendizagem 

(MORETTI, 2007, p. 101). 

Uso e fabrico 
de 

instrumentos 

Actividade 
comum 
coletiva 
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 Deixaremos o aprofundamento do conceito de atividade para mais adiante, no entanto, 

já tomaremos como premissa que o professor se desenvolve como tal na atividade de ensino 

quando a organiza intencionalmente de maneira a permitir que os alunos aprendam. 

 A nova relação que o trabalho impôs aos sujeitos fez com que eles sentissem novas 

necessidades, surgindo, desta forma, a linguagem que é uma resposta à necessidade de 

comunicação entre os indivíduos semelhantes. No entanto, ―a linguagem não desempenha 

apenas o papel de meio de comunicação entre os homens, ela é também um meio, uma forma 

da consciência e do pensamento humano não destacado ainda da produção material‖ 

(LEONTIEV, 1978, p. 87). 

 Além disso, ao assimilar a linguagem, a criança consegue organizar novas maneiras de 

percepção e memória, amplia sua capacidade de tirar conclusões a partir de observações, 

assimila formas mais complexas de refletir sobre o mundo exterior e, com isso, a criança vai 

conquistando todas as potencialidades do pensamento (LURIA, 2005). 

A função de generalização é a função principal da linguagem, sem a qual seria 

impossível adquirir a experiência das gerações anteriores [...]. A linguagem não é 

apenas um meio de generalização; é ao mesmo tempo, a base do pensamento 

(LURIA, 2005, p. 110). 

 Vygotsky inova em seus estudos, quando destaca a relação que existe entre 

pensamento e linguagem e o modo como esses estão presentes na formação da consciência 

humana. Ao estudar essa relação, destaca-se a importância da significação da palavra. 

A significação é o reflexo da realidade independente 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 (LEONTIEV, 1978, p. 96). 

 A linguagem matemática é um desses sistemas de significações que precisa ser 

apropriado pelo aluno no decorrer da sua vida escolar. Por também ser considerada uma 

linguagem, a Matemática possui significações próprias que precisam ser compreendidas pelo 

aluno para que, desse modo, o sentido pessoal atribuído por ele encontre a significação social 

expressa nessa linguagem. Cabe ao professor promover um ensino capaz de contribuir para 

que o aluno se aproprie dessas novas linguagens e novos significados. 

 Vygotsky, a partir de seus estudos, destaca que o desenvolvimento humano engloba 

dois níveis diferentes, o Nível de Desenvolvimento Real e o Nível de Desenvolvimento 

Potencial. Esses conceitos são importantes para compreensão do professor que irá atuar em 

sala de aula, pois permite que ele entenda o valor da sua atuação na aprendizagem do aluno. 
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  O nível de desenvolvimento real do aluno é marcado pelas ações as quais este já 

consegue realizar sozinho, ou seja, são ações que são realizadas de forma independente. Já no 

nível de desenvolvimento potencial, o aluno precisa do auxílio de alguém mais capaz para que 

a ação seja realizada, ou seja, toda ação exercida só obterá sucesso se essa for realizada com o 

auxilio de um adulto. 

O que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos adultos, poderá fazê-lo amanhã 

por si só. A área do desenvolvimento potencial permite-nos pois, determinar os 

futuros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento, e examinar não só o 

que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no processo de 

maturação (VYGOTSKY, 2005, p. 37). 

 A distância entre esses dois níveis é denominada por Vygotsky como sendo a Zona de 

Desenvolvimento Proximal – ZDP que, nas palavras do autor, ―[...] define aquelas funções 

que ainda não amadureceram, mas que em processo de maturação, funções que amadurecerão, 

mas que estão presentes em estado embrionário‖ (VIGOTSKI, 2002, p. 97). 

 Essa breve explanação de alguns elementos da Teoria Histórico-Cultural que são 

próximos ao ambiente escolar incentiva-nos a refletir, não somente sobre a função dos 

conhecimentos ensinados na escola, mas, principalmente, sobre o papel do professor ao 

organizar esse ensino. Refletindo sobre isso, no próximo subitem deste capítulo, pretendemos 

discutir alguns elementos centrais dentro da Teoria da Atividade - que tem como um de seus 

representantes Leontiev - e o modo como esses se fazem presentes a esta pesquisa, além da 

relação desta teoria com o ambiente escolar. 

 

 

1.3.2 Atividade de ensino: constituindo-se professor 

 

 

 Como já mencionamos anteriormente, acreditamos que o professor se constitua como 

tal na atividade de ensino. Tomaremos, agora, o conceito de atividade como cerne da 

discussão que permitirá a compreensão dessa ideia. Para isso, tentaremos distinguir atividade 

de ação, segundo estudos de Leontiev. 

 Entendemos por atividade ―os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a 

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

estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo‖ (LEONTIEV, 2014, p. 68). Já a 
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ação é ―um processo cujo motivo não coincide com o seu objetivo‖ (LEONTIEV, 2014, 

p. 69). 

 Desse modo, nem tudo o que fizemos pode ser considerado como uma atividade 

dentro da perspectiva teórica a qual adotamos, ou seja, na maior parte do tempo, estamos 

desenvolvendo apenas ações. Toda ação é realizada através de operações. Por operações: 

[...] entendemos o modo de execução de uma acção. A operação é o conteúdo 

indispensável de toda a acção, mas não se identifica com a acção. Uma só e mesma 

acção pode realizar-se por meio de operações diferentes, e inversamente, acções 

diferentes podem ser realizadas pelas mesmas operações (LEONTIEV, 1978,  

p. 303-304). 

 O surgimento de uma operação é determinado a partir de um problema que exige uma 

ação particular. Mas como podemos perceber a relação entre ação e operação? ―Para 

transformar a ação de uma criança em operação, devemos dar-lhe um fim novo no qual a 

acção considerada se torne o meio de execução de uma outra ação. Por outras palavras, o que 

era o fim da primeira acção deve transformar-se numa das condições da acção requerida pelo 

novo fim‖ (LEONTIEV, 1978, p. 304). 

 Leontiev (2014) ainda destaca a estreita relação que existe entre atividade e ação ao 

sublinhar que ―O motivo da atividade, sendo substituído, pode passar para o objeto (o alvo) da 

ação, com o resultado de que a ação é transformada em uma atividade‖ (LEONTIEV, 2014, 

p. 69). Ou seja, uma ação pode converter-se em atividade se os motivos que a orientam se 

modificarem e passarem, desse modo, a coincidir com o seu objetivo. 

 O termo ―motivo‖ dentro na Teoria da Atividade vem carregado de significação, pois 

ele designa ―aquilo em que a necessidade se concretiza de objectivo nas condições 

consideradas e para as quais a actividade se orienta, o que a estimula‖ (LEONTIEV, 1978, 

p. 97). Mas será o motivo sempre o mesmo? Certamente que não, os motivos podem ser de 

dois tipos: motivos apenas compreensíveis e motivos realmente eficazes. Essa mudança é 

possível, pois ―‗só motivos compreensíveis‘ tornam-se motivos eficazes em certas condições 

e é assim que os novos motivos surgem e, por conseguinte, novos tipos de atividades‖ 

(LEONTIEV, 2014, p. 70). 

 Pautados nessa teoria, acreditamos que, ao organizar seu ensino, o professor deve 

gerar no estudante um motivo para aprender, para que, desse modo, o aluno possa também 

estar em atividade.  Sobre isso, Moura et al. (2010) escreve que ―a atividade de ensino do 

professor deve gerar e promover a atividade do estudante. Ele deve criar nele um motivo 
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especial para a sua atividade: estudar e aprender teoricamente sobre a realidade.‖ (MOURA 

et al., 2010, p. 90). 

 No entanto, Nuñes (2009) nos alerta sobre a atividade de aprendizagem quando 

destaca que: 

A atividade de aprendizagem é individual, social e cultural. É individual na medida 

em que o aluno deve desenvolver a atividade para se apropriar dela. É social e 

cultural em dois sentidos: na medida em que se usam as regras e outras ferramentas 

da cultura e na medida em que se aprende e se desenvolve nas interações sociais 

com os outros (NUÑES, 2009, p. 68). 

 Leontiev (1978) ainda destaca que: 

A primeira condição de toda a actividade é uma necessidade. Todavia, em si, a 

necessidade não pode determinar a orientação concreta de uma actividade, pois é 

apenas no objecto da actividade que ela encontra a sua determinação: deve, por 

assim dizer, encontra-se nele (LEONTIEV, 1978, p. 107-108). 

 Distinguida atividade de ação, discutiremos agora outro conceito basilar na Teoria da 

Atividade: a atividade dominante. Este conceito é fundamental ao pensarmos no 

desenvolvimento humano, pois, como define Leontiev (1978), ―A actividade dominante é, 

portanto, aquela cujo desenvolvimento condiciona as principais mudanças nos processos 

psíquicos da criança e as particularidades psicológicas da sua personalidade num dado estágio 

do seu desenvolvimento‖ (LEONTIEV, 1978, p. 293). 

 No entanto, para que a atividade possa ser caracterizada como dominante, precisamos 

observar os três atributos seguintes: 

 

1. Ela é a atividade em cuja forma surgem outros tipos de atividade e dentro da qual 

eles são diferenciados; 

2. A atividade principal é aquela na qual processos psíquicos particulares tomam 

forma ou são reorganizados; 

3. A atividade principal é a atividade da qual dependem, de forma íntima, as 

principais mudanças psicológicas na personalidade infantil, observadas em um 

certo período de desenvolvimento (LEONTIEV, 2014, p. 64). 

 

 Nesse sentido, é a atividade dominante que irá governar as mudanças mais importantes 

nos processos psíquicos e na personalidade da criança (LEONTIEV, 2014). Para cada etapa 

do desenvolvimento humano, uma atividade será dominante, como podemos acompanhar no 

Esquema 06. 
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Esquema 6 – A atividade dominante em cada período do desenvolvimento 

Fonte: esquematização do próprio autor. 

 

 

 No entanto, Leontiev (1978) destaca que ―não é a idade da criança que determina, 

enquanto tal, o conteúdo do estágio de desenvolvimento, mas, pelo contrário, a idade da 

passagem de um estádio a outro que depende do seu conteúdo e que muda com as condições 

sócio-históricas‖ (LEONTIEV, 1978, p. 294). 

 Ao estudarmos o desenvolvimento social e psicológico do homem, não podemos 

deixar de considerar a atividade criativa que, segundo Vigotski (2014), é ―a atividade humana 

criadora de algo novo, seja ela uma representação de um objeto do mundo exterior, seja uma 

construção da mente ou do sentido característico do ser humano" (VIGOTSKI, 2014, p. 1). 

 O processo de apreensão e apropriação do meio cultural onde vivemos não ocorre de 

modo simples e está guiado pelas atividades do homem. A atividade reprodutora permite ao 

homem reproduzir ou repetir normas e padrões já elaborados a partir de suas vivências e 

interações; já a atividade criadora eleva-se o homem a possibilidade de projetar, criar e 

modificar seu presente e seu futuro (VIGOTSKI, 2014). 

 Mas qual a implicação dessa teoria para a formação docente e, mais especificamente, 

como esses conceitos podem contribuir para a discussão do modo como o professor vai se 

constituindo ao longo de sua formação inicial? 

 Acreditamos que o professor poderá se desenvolver como tal quando esse estiver em 

atividade, pois ―A ideia de atividade envolve a noção de que o homem orienta-se por 

objetivos, agindo de forma intencional, por meio de ações planejadas‖ (OLIVEIRA, 1993, 

p. 96). 

 Moretti (2007), ao discutir o trabalho docente na perspectiva teoria da Teoria da 

Atividade, aponta que: 
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Trabalho Adulto 

Juventude 

Infância 



74 

 

[...] o professor, a partir da necessidade de ensinar a seus alunos um determinado 

conceito, planejará um conjunto específico de ações, que permitam a ele direcionar a 

sua atividade – cujo sentido é dado pelo motivo de propiciar condições de 

aprendizagem a seus alunos – ao produto no qual o motivo se objetiva, e escolherá, 

dentro de suas condições objetivas de trabalho, quais os instrumentos que utilizará. 

Poderá lançar mão de instrumentos como a lousa, situações-problema, livros, filmes, 

etc. Escolhido o instrumento, o professor definirá as operações necessárias para a 

utilização (MORETTI, 2007, p. 87). 

 Acreditamos que seja necessário que o professor tenha clara essa relação, pois é 

através dessa relação que, tanto ele quanto o aluno entram em atividade de aprendizagem e 

podem se desenvolver. 

 Explicitados esses conceitos, no próximo subitem deste capítulo, apresentamos uma 

proposta teórica e metodológica que pode servir de elo entre a teoria até aqui apresentada e a 

concretização de ações em sala de aula. A Atividade Orientadora de Ensino traz em sua 

organização os conceitos que discutimos até o momento. 

 

 

1.3.3 Atividade Orientadora de Ensino: a concretização de uma educação para a humanização 

 

 

 Nesse subcapítulo, em especial, procuramos, a partir dos pressupostos que orientam 

essa pesquisa, discutir o papel da escola no processo de humanização do homem e a função do 

trabalho docente como um agente mediador dos conhecimentos. Nosso interesse está centrado 

nos conhecimentos matemáticos e acreditamos que essa área tem um papel fundamental no 

desenvolvimento humano, pois entendemos, 

A Matemática, como produto das necessidades humanas, insere-se no conjunto dos 

elementos culturais que precisam de ser socializados, de 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 colectivo‖ (MOURA, 2007, p. 44). 

 Nesse contexto, a Matemática é mais que um amontoado de algoritmos e regras, ―é um 

instrumento simbólico que sai do mundo concreto e ‗ganha cérebro‘ para dar mais poder ao 

homem na satisfação das necessidades integrativas.‖ (MOURA, 2007, p. 45). 

 Destacamos ainda que: 

O conteúdo matemático é constituído de signo articulado por regras que operados 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 objectiva na realidade (MOURA, 2007, p. 50-51). 
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 Corroborando com essas ideias de Moura (2007), defendemos o direito que todo o 

aluno tem de conhecer e de se apropriar do legado cultural deixado pela humanidade no 

decorrer do tempo e que foi se materializando em linguagem matemática. No entanto, ao 

passo que tomamos tal posicionamento, remete-nos a seguinte questão: como organizar o 

ensino de forma coerente aos pressupostos que assumimos de modo a garantir essa 

apropriação? 

 Procuramos responder a essa questão, amparados na Atividade Orientadora de Ensino 

que, cunhada por Moura (1996), é uma proposta teórica e metodológica para a organização do 

ensino da Matemática. Segundo Moura et al. (2010), 

A AOE mantém a estrutura de atividade proposta por Leontiev, ao indicar uma 

necessidade (apropriação da cultura), um motivo real (apropriação do conhecimento 

historicamente acumulado), objetivos (ensinar e aprender) e propor ações que 

considerem as condições objetivas da instituição escolar (MOURA et al., 2010, 

p. 96). 

 Além disso, essa proposta entende tanto o professor quanto o aluno como ―sujeitos em 

atividade e como sujeitos se constituem indivíduos portadores de conhecimento, valores e 

afetividade, que estarão presentes no modo como realizarão as ações que tem por objetivo um 

conhecimento de qualidade nova‖ (MOURA et al., 2010, p. 97). 

 Ao defendermos a AOE, não estamos considerando ela apenas como uma proposta 

metodológica para o ensino de Matemática, mas também como uma possibilidade para a 

aprendizagem docente, pois, ao organizar o ensino de forma intencional, o professor também 

está em atividade de aprendizagem. 

O professor na atividade orientadora de ensino cria condições para que os sujeitos 

interajam motivados pela busca de solução do problema, de modo que haja um 

movimento contínuo na construção coletiva da solução que opere em todas as 

direções entre indivíduos, grupos e o coletivo da sala de aula (MORETTI, 2007, 

p. 99). 

 Ou seja, ao organizar uma atividade de ensino considerando os pressupostos da 

Atividade Orientadora de Ensino, o professor cria um ambiente propício para a aprendizagem 

de todos os envolvidos nessa atividade. O Esquema 07 ilustra as contribuições da AOE tanto 

na formação do estudante quanto na formação do professor. 
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Esquema 7 – Contribuições para a formação do estudante e do professor na AOE 

Fonte: Moraes (2008). 

 

 

 A premissa inicial de uma AOE é que essa seja desenvolvida no coletivo. Essa ação é 

importante na medida em que permite que os alunos possam dialogar, argumentar e avaliar os 

modos de resolução propostos pelos colegas e, desse modo, possam também refletir sobre 

seus próprios conhecimentos. Rubstov (1996) destaca que, para uma atividade ser coletiva, 

deve-se observar alguns dos elementos a seguir. 

 

 A repartição das ações das operações iniciais, segundo as condições da 

transformação comum do modelo construído no momento da atividade; 

 A troca de modos de ação, determinada pela necessidade de introduzir diferentes 

modelos de ação como meio de transformação comum do modelo; 

 A compreensão mútua, permitindo obter uma relação entre, de um lado, a própria 

ação e seu resultado e, de outro, as ações de um dos participantes em relação a 

outro; 

 A comunicação, assegurando a repartição, a troca e a compreensão mútua; 

 O planejamento das ações individuais, levando em conta as ações dos parceiros 

com vistas a obter um resultado comum; 
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 A reflexão, permitindo ultrapassar os limites das ações individuais em relação ao 

esquema geral da atividade (assim e graças à reflexão que se consegue estabelecer 

uma atitude crítica dos participantes com relação às suas ações, a fim de conseguir 

transformá-las, em função de seu conteúdo e da forma do trabalho em comum) 

(RUBSTOV, 1996, p. 136). 

 

 A AOE, por ser uma proposta teórica e metodológica, requer, em sua organização, 

elementos que são fundamentais para que essa de fato se constitua como uma atividade 

orientadora. Desses elementos, destacamos três momentos: a Síntese Histórica do Conceito, a 

Situação Desencadeadora de Aprendizagem e a Síntese da Solução Coletiva. 

 A Síntese Histórica do Conceito é o momento onde centra-se o movimento lógico-

histórico do conceito que permite compreender o modo como esse conhecimento foi se 

constituindo ao longo da história humana. Esse exige situações de estudo por parte do 

professor. 

 O segundo momento é a elaboração da Situação Desencadeadora de Aprendizagem – 

SDA. É na SDA que deve estar presente a Síntese Histórica do Conceito, pois a SDA, 

deve contemplar a gênese do conceito, ou seja, a sua essência; ela deve explicitar a 

necessidade que levou a humanidade à 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 síntese no seu movimento lógico-

histórico (MOURA et al., 2010, p. 103). 

 Cabe ressaltar que AOE não se centra em um problema prático mais em um problema 

de aprendizagem carregado pelos processos lógico-histórico do conceito que se quer 

desenvolver. Rubtsov (1996), apoiado nos estudos de Bertsfaï (1964), diferencia o problema 

de aprendizagem do problema concreto prático ao destacar que o problema de aprendizagem 

―relaciona-se com a aquisição dos modos de ação em si mesmos; as condições da ação são o 

objetivo principal desta resolução especifica‖ (RUBTSOV, 1996, p. 132). Já os problemas 

concretos práticos, ―em muitos pontos, parece-se mais com a aquisição de conhecimentos em 

situações comuns‖ (RUBTSOV, 1996, p. 132). 

 Como caminho metodológico para apresentar a SDA, o professor pode se utilizar de 

jogos, situações emergentes do cotidiano e a história virtual
8
, sendo que, no enredo desses, 

                                                           
8
 O termo virtual não está sendo empregado no sentido tecnológico da palavra, mas no sentido de ser uma 

narrativa criada pelo professor. 
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deve conter o problema desencadeador que deve gerar no aluno uma necessidade semelhante 

à vivida pelo homem historicamente. 

 O terceiro momento da AOE, que diz respeito às ações dos alunos, é a Síntese da 

Solução Coletiva. É o momento em que os alunos apresentam a solução para o problema 

proposto. Cabe salientar que essa solução é feita de modo coletivo e deve ir ao encontro da 

solução matematicamente correta para o problema. 

 Os princípios relativos a AOE foram utilizados na Atividades de Ensino desenvolvidas 

com os futuros professores colaboradores desta pesquisa por entendermos que, ao objetivar a 

apropriação dos conhecimentos teóricos relativos a matemática, contribui-se para a 

concretização do objetivo da educação escolar que é o processo de humanização dos sujeitos. 

Além disto, ao entender que o papel mediador do professor na atividade de ensino tem uma 

dupla dimensão formadora, contribui-se para a aprendizagem do aluno e do professor. 

 A partir dessa breve explanação dos conceitos centrais da Teoria Histórico-Cultural, 

da Teoria da Atividade e da Atividade Orientadora de Ensino, no próximo capítulo, 

pretendemos apresentar os caminhos que essa investigação percorreu durante todo o processo 

de escolha dos colaboradores, coleta, organização e análise das informações. 

 

 



2 A ATIVIDADE DE PESQUISA: O ATO DE TORNAR-SE 

PESQUISADOR NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 

 

 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar o modo como esta pesquisa foi organizada, 

desenvolvida e sistematizada. Para isso, apresentamos nossa concepção de pesquisa, os 

colaboradores e o espaço onde ela foi desenvolvida. 

 Por que pesquisamos? O que nos leva a construir ferramentas que ajudam a 

compreender o mundo em que vivemos? Qual a importância de pesquisarmos no campo da 

Educação? O que entendemos por pesquisa nesse contexto? O que nos diferencia dos demais 

campos do conhecimento? 

 Provocados por tais questionamentos, lançamo-nos na atividade de pesquisa, 

entendendo que, no contexto educacional, a pesquisa é ―a atividade básica da Ciência, na sua 

indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a 

atualiza frente à realidade do mundo‖ (MINAYO, 1994, p. 17). 

 Pautados na Teoria Histórico-Cultural, na Teoria da Atividade e na Atividade 

Orientadora de Ensino, que são as bases conceituais deste trabalho investigativo, entendemos 

que: 

[...] o pesquisador está em atividade de pesquisa quando organiza suas ações de 

forma intencional e consciente, buscando encontrar procedimento teóricos-

metodológicos que permitam explicar suas indagações a respeito do objeto 

investigado. Dessa forma, a organização das ações que permitem a objetivação de 

seus motivos de investigação implica a escolha de determinadas ferramentas que 

viabilizam a condução da pesquisa (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 43). 

 Desenvolver uma investigação implica delimitar o campo de pesquisa, escolher os 

colaboradores, as ferramentas, o método e o referencial. Esses são elementos indispensáveis 

para sustentar, validar e guiar o pesquisador na construção de novos conhecimentos. 

Vygotsky (1978) enfatiza a importância do método para a investigação, pois, segundo ele: 

A busca de método torna-se um dos mais importantes problemas do 

empreendimento inteiro de compreender as formas unicamente humanas de 

atividade psicológica. Nesse caso, o método é simultaneamente pré-requisito e 

produto, a ferramenta e o resultado do estudo (VYGOTSKY, 1978, p. 65 apud 

DANIELS, 2011, p. 51). 
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 A pesquisa no campo da Educação tem suas particularidades que evidenciam a 

necessidade de um campo teórico que permita ao pesquisador construir conhecimentos que de 

fato irão agregar qualidade nova ao tema investigado. Sublinhamos que: 

No caso da pesquisa em educação cujo objeto é a atividade pedagógica expressa nas 

relações de ensino e aprendizagem, isso requer investigar as ações de professores e 

estudantes não apenas de maneira descritiva, mas fundamentalmente 

compreendendo a origem dessas ações, os motivos da atividade e quais são os 

sentidos atribuídos. Dessa forma, é necessário investigar não apenas quais são as 

ações em curso na atividade pedagógica, mas também o que impulsionou tais ações, 

quais são seus significados sociais e os sentidos pessoais atribuídos pelo sujeito 

(RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 41). 

 Apoiados nessas concepções de pesquisa e entendendo o pesquisador como um 

investigador das possibilidades que o cercam na busca pelas respostas a suas indagações, 

intencionamos, nesse capítulo, apresentar os caminhos percorridos por esse estudo, além dos 

colaboradores que a tornaram possível e o modo como organizamos e analisamos os dados 

coletados. 

 

 

2.1 Os caminhos percorridos pela pesquisa 

 

 

 Nessa sessão, em especial, buscamos apresentar os caminhos que percorremos na 

busca pelo objetivo geral desse trabalho: buscar investigar o modo como os acadêmicos do 

curso de Licenciatura em Matemática, que estão realizando o Estágio Supervisionado, 

compreendem a Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Nosso objetivo geral é desdobrado em objetivos específicos formativos e 

investigativos  como já apresentado na introdução deste texto. 

 Em relação aos objetivos formativos, pretende-se: 

 

 Aprofundar os estudos acerca da Teoria Histórico-Cultural, da Teoria da Atividade 

e da Atividade Orientadora de Ensino, além dos estudos realizados sobre formação 

de professores de Matemática e os que ensinam Matemática na Educação Básica;  

 Construir um espaço formativo para os futuros professores de Matemática, onde os 

mesmos possam discutir a Matemática estudada nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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 Referente aos objetivos investigativos, o presente trabalho almeja: 

 

 Identificar produções acadêmicas que tenham como foco de pesquisa a formação 

de professores de Matemática, mais especificamente aqueles que estejam 

realizando a atividade de Estágio Supervisionado; 

 Conhecer o que os futuros professores pensam sobre as questões relacionadas à sua 

formação, à organização do ensino e a relação entre os anos iniciais e os anos 

finais do Ensino Fundamental. 

 Compreender como um espaço pode se constituir como formativo para acadêmicos 

do curso de licenciatura em Matemática ao discutirem sobre conteúdos relativos 

aos anos iniciais. 

 Salientamos que a presente pesquisa faz parte de um projeto mais amplo que engloba 

ações que são desenvolvidas no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática – 

GEPEMat. Atualmente, o grupo desenvolve investigações nos diferentes campos da Educação 

Matemática, enfocando desde a formação inicial até a formação continuada de professores de 

Matemática, Pedagogia e Educação Especial. Nessa área temos pesquisas concluídas como a 

FRAGA (2013), VAZ (2013), POZEBON (2014), PERLIN (2014) e SILVA (2014). Além 

disso, no grupo desenvolve-se também ações de ensino e extensão pautadas na perspectiva da 

Atividade Orientadora de Ensino voltada para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 O GEPEMat iniciou suas atividades no ano de 2009 e, desde então, vem agregando 

novos pesquisadores, professores da rede pública estadual da cidade de Santa Maria, 

acadêmicos do curso de graduação de diferentes licenciaturas, além de pós-graduandos em 

nível de especialização, mestrado e doutorado. 

 Dentre as diversas pesquisas, a presente investigação, em especial, entrelaça-se ao 

projeto intitulado ―Educação Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental:Princípios 

e práticas da organização do ensino‖, que é financiado pelo OBEDUC/CAPES, ao tentar 

contribuir com o objetivo específico de ―oportunizar a socialização e troca de experiências 

sobre Educação Matemática entre professores e futuros professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental,‖ estendendo-se, desse modo, a futuros professores de Matemática da 

Educação Básica. 

 Nesse trabalho, nosso olhar está voltado para a formação inicial de professores que 

atuam no ensino de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Delimitamos, portanto, nosso campo de pesquisa a uma das turmas de alunos matriculados na 
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disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental do curso diurno de Licenciatura 

em Matemática da UFSM. 

 Nossa pesquisa foi desenvolvida em dois momentos distintos: o primeiro momento foi 

a elaboração e aplicação de um questionário (Apêndice A). Para isso, os dez alunos 

matriculados em uma das turmas da disciplina de Estágio Supervisionado do Ensino 

Fundamental foram convidados a serem colaboradores. Desses dez alunos, sete responderam 

ao questionário, conforme foi solicitado. Essa coleta de dados foi realizada no primeiro 

semestre do ano de 2014. A escolha por essa turma deu-se pelo critério de proximidade, pois 

o pesquisador estava desenvolvendo docência orientada
9
 com essa referida turma. 

 O segundo momento desse estudo foi a organização de um espaço de formação do 

qual os acadêmicos que responderam ao questionário foram convidados a participar. Para essa 

etapa do estudo, que foi realizada no segundo semestre de 2014, contamos com quatro 

colaboradores. 

 

 

2.2 O contexto da pesquisa 

 

 

 Como já explicitado, esta pesquisa desenvolveu-se com a participação dos alunos 

matriculados no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa 

Maria. Atualmente, a Instituição de Ensino oferece esse curso em dois períodos distintos, um 

no período do dia e outro, à noite. 

 Os colaboradores deste estudo iniciaram sua formação ainda quando vigorava a grade 

curricular proposta no ano de 2005. Essa grade foi reformulada no ano de 2014, entrando em 

vigência com um novo currículo para o curso, na tentativa de atualização perante a 

necessidade das mudanças que o próprio ambiente escolar requer na formação de professores. 

A Tabela 05 aponta algumas informações referentes a essa mudança. 

  

                                                           
9
 A docência orientada é uma disciplina que compõe a grade curricular do curso de Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Santa Maria. 
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Tabela 5 – Organização dos cursos de Licenciatura em Matemática em 2005 e 2014. 

 Versão 2005 Versão 2014 

Números de semestres
10

 08 08 

Número de disciplinas 33 38 

Carga horária total 2.910 3.045 

Disciplina de cunho pedagógico
11

 09 12 

Trabalho de conclusão de curso - 02 

Estágio Supervisionado 02 02 

Fonte: Organização do autor. 

 

 

 Ao olharmos para as informações apresentadas, podemos destacar que a nova 

organização do curso de Matemática inova em dois sentidos. O primeiro decorre do aumento 

do número de disciplinas voltadas para a formação de professores que irão atuar na Educação 

Básica. Entendemos que as disciplinas de cunho científico
12

são importantes, pois o professor 

necessita compreender os conceitos que irá ensinar. No entanto, isso não basta para que ele 

possa organizar uma aula de maneira a permitir que os alunos se apropriem dos 

conhecimentos matemáticos. 

 O segundo elemento apontado nessa nova organização curricular está na inclusão de 

disciplinas voltadas para o atendimento de alunos com necessidade especiais, que é o caso da 

disciplina de libras, e as disciplinas de trabalho de conclusão de curso. Isso servirá para 

incentivar a formação de um professor pesquisador que irá, não somente atuar, mas também 

terá maiores subsídios para questionar o próprio ambiente de trabalho e as inquietudes que sua 

prática docente poderá lhe trazer no contexto da sala de aula. 

 Acreditamos que essa mudança a nível curricular seja o primeiro passo em direção às 

mudanças na formação inicial a que almejamos, pois, quando se busca uma escola de 

qualidade, não podemos ignorar o modo como estão se dando os processos formativos. 

Entendemos que o currículo deve ser o reflexo das necessidades sociais, ou seja, as mudanças 

que buscamos para a Educação Básica devem ser geradas desde a formação inicial do 

professor. 

 

                                                           
10

 O curso de Matemática Licenciatura diurno tem duração de 8 semestres. Já o noturno se organiza em 10 

semestres, tendo a mesma carga horária e o mesmo número de disciplinas. 
11

 Estamos entendendo por disciplinas pedagógicas aquelas que têm como objetivo olhar para a Matemática no 

contexto escolar, ou seja, não são disciplinas voltadas para o ensino da Matemática. 
12

 Usamos o termo disciplinas de cunho científico para designar aquelas disciplinas que são de caráter puramente 

matemático. 
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2.3 Os colaboradores da pesquisa 

 

 

 Como já mencionado anteriormente, esse investigação foi realizada em dois momentos 

distintos. No primeiro momento, foi aplicado um questionário em que sete colaboradores 

responderam. Para o segundo momento desse estudo, a organização do espaço de formação, 

quatro desses colaboradores participaram. 

 A Tabela 06 destaca algumas informações sobre os colaboradores. 

 

 

Tabela 6 – Os colaboradores da pesquisa 

Nome fictício Idade Ano de ingresso 
Previsão de 

conclusão 

Ana 21 2010 2014 

Carlos 30 2006 2014 

Catarina 21 2011 2014 

Flavia 23 2010 2014 

Golias 21 2010 2014 

Karen 22 2009 2014 

Will 25 2009 2014 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 A partir dos dados apresentados, podemos observar que os colaboradores são todos 

alunos concluintes do curso de Licenciatura em Matemática, no ano de 2014, ou seja, são 

alunos que já cursaram as disciplinas obrigatórias, sendo o Estágio Supervisionado a última 

etapa de sua formação inicial. Todos os alunos estagiários colaboradores desse estudo são 

oriundos do Ensino Médio regular, ou seja, não tivemos colaboradores concluintes do Ensino 

Médio Normal
13

. Isso indica que, ao chegarem ao curso de Matemática Licenciatura, as 

únicas experiências que possuíam eram como alunos e não como professores. 

 No que diz respeito às experiências em sala de aula durante a formação inicial, dois 

dos colaboradores relatam que não tiveram experiências significativas. Três acadêmicos 

apontaram a participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID - como um momento de experiência relacionada à docência. Ainda ressaltamos a 

                                                           
13

 O curso de Ensino Médio Normal – antigo Magistério é um curso a nível médio que prepara professores para 

atuar na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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experiência de uma acadêmica ao trabalhar com os alunos premiados nas Olimpíadas 

Brasileiras de Matemática e outra que destaca as vivências da docência durante a realização 

de projetos e observações desenvolvidos no curso de graduação. 

 Dois colaboradores ainda destacaram o fato de terem desenvolvido atividades 

empregatícias não relacionadas a educação durante todo o período de formação inicial, 

implicando, desse modo, não terem disponibilidade de tempo para atividades além das 

previstas pela grade de disciplinas do curso. 

 

 

2.4 A coleta de dados: os questionários e o espaço formativo 

 

 

 O questionário (Apêndice B) foi organizado em dezesseis questões, distribuídas em 

quatro blocos distintos. Para a organização, apresentação e análise dos dados, estas questões 

foram reorganizadas em três unidades. O questionário foi disponibilizado em um ambiente 

virtual onde os colaboradores poderiam responder de modo que mantivessem seu anonimato 

diante dos pesquisadores. Essa ação foi importante na medida em que os colaboradores se 

sentiram mais à vontade para escrever o que realmente pensavam sobre o assunto. 

 Nosso objetivo, com essa etapa da pesquisa, foi levantar um panorama geral do modo 

como estes futuros professores entendem a Educação Matemática dos anos iniciais, além de 

fornecer subsídios para a organização do espaço formativo. 

 Os colaborados participaram dessa ação no primeiro semestre do ano de 2014, época 

em que o pesquisador teve a oportunidade de acompanhar os encontros semanais do Estágio 

Supervisionado. Nessas oportunidades, os colaboradores traziam questões referentes à 

docência realizada, além de outras inquietudes que são oriundas e comuns do ambiente 

escolar. 

 Esse momento dos encontros semanais do estágio, embora não faça parte desse estudo, 

foi importante para compreender o modo como os colaboradores estavam vivenciando a 

docência, já que, para alguns deles, foi o primeiro momento em que, efetivamente, estavam 

vivenciando o ser professor. Esses momentos foram importantes também para a aprendizagem 

docente do próprio pesquisador que, nesse movimento, se colocou à disposição para auxiliar 

no planejamento das ações e atuar nas discussões acerca dos relatos que envolviam as 

atividades que os professores estagiários desenvolviam em sala de aula. 
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 A partir do questionário respondido pelos colaboradores, foi organizado um espaço 

formativo, onde se buscava discutir questões relativas à formação inicial e ao modo como 

esses entendiam os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Nesse espaço formativo, buscamos discutir o movimento lógico-histórico do conceito 

de número, o Sistema de Numeração Decimal e suas operações, além de discutirmos 

Atividades Orientadoras de Ensino que foram desenvolvidas no Clube de Matemática sobre 

esses conceitos. O objetivo de partir de atividades desenvolvidas com alunos dos anos iniciais 

centrava-se em dois pontos: o primeiro, referente ao modo como os colaboradores entendiam 

a Matemática nesse contexto e o segundo, referente ao modo como essas atividades eram 

organizadas. 

 Os encontros foram realizados no segundo semestre de 2014 e  gravados em áudio e 

vídeo, originando os episódios. O Quadro 01 apresenta as ações que foram desenvolvidas 

nesse período. 

 

 

Data Tema desenvolvido 

05/09 Apresentação da proposta do curso 

12/09 Leitura individual 

19/09 A construção do Conceito de Número 

26/09 Leitura individual 

03/10 O Sistema de Numeração Decimal 

10/10 Leitura individual 

17/10 Operações matemáticas fundamentais 

24/10 Leitura individual 

31/10 Medidas e frações 

07/11 Encerramento 

Quadro 1 – Organização dos encontros formativos. 

Fonte: Organização do autor. 

 

 

 Em dias destinados para leitura individual, não havia encontro presencial, pois cada 

um deveria ler o texto indicado como subsídio para a discussão presencial e também pensar 

em sugestões de como esse texto poderia ser abordado em uma aula de Matemática. Tais 

textos procuravam relatar o processo lógico-histórico do desenvolvimento do conceito de 

números, das bases e operações, coerentes com os estudo que apresentamos no capítulo III. 

A seguir, descreveremos, resumidamente, como ocorreu cada um dos encontros 

planejados. 
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1º encontro: Neste dia, contamos com a presença da professora Anemari Roesler Luersen 

Vieira Lopes que fez a abertura do espaço de formação, contribuindo com a discussão sobre o 

modo como a Matemática vem se configurando no decorrer do próprio desenvolvimento 

humano, servindo ela como uma resposta a uma necessidade do homem. Nesse encontro 

também foi traçado um cronograma das próximas atividades a serem realizadas. 

 

2º encontro: Este dia foi reservado para discussão sobre como o conceito de número foi sendo 

construído pelo homem, além das diferentes formas de escrita que cada civilização criou para 

sanar sua necessidade de controlar quantidades. Nesse encontro, também foi apresentada e 

discutida uma atividade de ensino, desenvolvida na perspectiva da AOE
14

que objetivava 

trabalhar com o conceito de correspondência um-a-um. 

 

3º encontro: O Sistema de Numeração Decimal foi o tema proposto para esse encontro. A 

discussão girou em torno de um artigo que relatava as diferentes formas que as antigas 

civilizações desenvolveram para representar o seu sistema de numeração. No encontro desse 

dia, contamos com a presença da professora Vanessa Zuge
15

 que contribuiu com a discussão 

sobre essa temática, além de desenvolver a atividade ―A carta Caitité‖
16

. 

 

4º encontro: O encontro desse dia objetivou discutir o conceito das quatro operações 

fundamentais, além de discutirmos algumas técnicas usadas por antigas civilizações no 

decorrer do seu processo de desenvolvimento. Também foram apresentadas atividades de 

ensino referentes às quatros operações fundamentais. 

 

5º encontro:Entendimento da importância da relação entre o discreto e o contínuo na 

constituição do conceito de número, medidas e frações foi a pauta do encontro desse dia. Para 

                                                           
14

 Esta atividade, assim como as demais que foram discutidas no espaço formativo, foram desenvolvidas pelo 

núcleo de Santa Maria no contexto do projeto do Observatório de Educação e aplicada no Clube de 

Matemática. 
15

 A colaboradora desse estudo, Vanessa Zuge, é professora da Rede Estadual do Rio Grande do Sul e mestranda 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física da Universidade Federal de 

Santa Maria e membro do GEPEMat. 
16

 A carta Caitité foi elaborada a partir de uma Atividade de Ensino que buscava trabalhar com o sistema de 

numeração. O texto desta carta pode ser encontrado em ROSA, Josélia Euzébio da; MORAES, Silvia Pereira 

Gonzaga de; CEDRO, Wellington Lima. A formação do pensamento teórico em uma Atividade de Ensino 

de Matemática. In: MOURA, Manoel Oriosvaldo de (Org.). A atividade pedagógica na teoria histórico-

cultural. Brasília: Liber livro, 2010. 
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isso, contamos com a presença da professora Simone Pozebon
17

 que contribui com a 

discussão, além de desenvolver uma atividade de Ensino que visava a trabalhar com esses 

conceitos. 

 

 O cronograma inicial previa que os encontros fossem realizados a cada quinze dias. 

No entanto, o fato do comprometimentos dos colaboradores em atividades nas suas escolas de 

estágio e a mudança no horário das aulas acarretaram uma mudança no cronograma de 

encontros. 

 

 

2.5 Compreendendo os dados 

 

 

 A partir da realização dos dois momentos descritos anteriormente, buscamos organizar 

e analisar os dados para que pudéssemos alcançar nosso objetivo de pesquisa. Para isto, o 

questionário respondido pelos colaboradores é organizado em torno de três eixos de análise. O 

Esquema a seguir ilustra os três eixos dessa pesquisa. 

 

 

 
Esquema 8 – Os eixos de análise. 

Fonte: Sistematização do autor. 

                                                           
17

 A colaboradora dessa pesquisa, Simone Pozebon, é professora substituta da Universidade Federal de Santa 

Maria, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação na mesma instituição de ensino e membro do 

GEPEMat. 

Relação entre os 
Anos Iniciais e 

Finais do Ensino 
Fundamental 

Formação do professor 

Organização do 
Ensino 
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 Em relação aos dados coletados durante o espaço formativo, a organização será 

através de unidades. Cada unidade se compõe a partir de episódios oriundos das discussões 

dos encontros formativos. Encontramos em Moura (2004) a definição de episódio, quando 

este destaca que, 

Os episódios 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 que uma afirmação de um participante de uma atividade não tenha 

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 (MOURA, 2004, 

p. 276, grifos do autor). 

 O quadro 02 apresenta uma síntese da organização das unidades e os episódios que a 

compõem.  

 

 

Unidade Episódios 
De onde foi 

extraído 

Unidade I: A matemática 

como instrumento de 

humanização que surge da 

necessidade humana 

Episódio I: O ensino da Matemática no 

contexto atual: desafios para o futuro 

professor. 

Encontro 1 

 

Episódio II: Discutindo a constituição 

social do homem a partir da Educação 

escolar. 

Episódio III: A Matemática como 

construção social 

Unidade II. O controle da 

variação das quantidades 

como necessidade que leva 

ao conceito de número 

Episódio IV: Discutindo a construção do 

conceito de número Encontro 2 

 Episódio V: O ensino de Matemática no 

contexto atual. 

Unidade III. Os sistemas de 

numeração como 

organização de contagem de 

grandes quantidades e suas 

operações 

Episódio VI: Discutindo uma 

possibilidade para o ensino do Sistema de 

Numeração Decimal. Encontro 3 

Episódio VII: Pensando uma possibilidade 

do ensino da Matemática. 

Episódio VIII: Pensando o ensino para os 

anos iniciais. 

 

Encontro 4 

Unidade IV. O discreto e o 

contínuo que se encontram 

nas medidas 

Episódio XI: Pensando possibilidades para 

o ensino de medidas 

 
Encontro 5 

Quadro 2 – Organização das unidades. 

Fonte: Organização do autor. 
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Apresentado os caminhos que esta investigação percorreu, no próximo capítulo, 

pretendemos analisar as informações coletas para, posteriormente, podermos apontar algumas 

considerações sobre a presente investigação. 

 

 

 



3 DA CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE NÚMERO AO CURRÍCULO 

ESCOLAR: UMA SÍNTESE HISTÓRICA 

 

 

 Nesse capítulo, pretendemos apresentar evidências do processo lógico-histórico da 

construção do conceito de número. Para isso, buscaremos identificar o modo como algumas 

civilizações antigas satisfizeram sua necessidade de controlar quantidades. Essa ação é 

relevante porque foi por meio desse estudo que acumulamos subsídios para compreendermos 

as questões relacionadas à constituição do campo de conhecimento dos anos inicias, que está 

centrado, basicamente, no conceito de número. Foi esse o foco principal das discussões 

desencadeadas junto aos acadêmicos estagiários, colaboradores desta pesquisa. 

 A partir da compreensão de que a Matemática é uma ciência construída pelo homem e 

para o homem, ela acaba se tornando um instrumento auxiliar no processo de humanização. A 

construção dessa área do conhecimento é um processo longo e carregado por marcas do 

próprio desenvolvimento humano, compreender a sua construção é também compreender a 

nossa própria história.  

 Concordamos com Moura (2007) quando este sublinha que: 

A matemática é um destes instrumentos que capacitam o homem para satisfazer a 

necessidade de relacionar-se para resolver um problema, mas, 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 matemática 

(MOURA, p. 48, 2007). 

 Defendemos que a Matemática, enquanto ―conhecimento cientifico, tem por finalidade 

o conhecimento da essência do objeto, da lei do seu desenvolvimento e evolução.‖ (KOPNIN, 

p. 203, 1978). Neste sentido, o próximo subitem desse capítulo será destinado à discussão de 

alguns elementos centrais da construção do conceito de número e suas operações. Nosso 

objetivo não será apresentar ou esgotar tudo que é conhecido sobre a história do 

desenvolvimento desse conceito, mas procurar entender o processo lógico-histórico de sua 

construção, pois ―O histórico é primário em relação ao lógico, a lógica reflete os principais 

períodos da história‖ (KOPNIN, 1978 p. 184). 

 Iniciaremos esse caminho para o encontro da origem do número na primeira parte do 

capítulo, procurando compreender a necessidade da sua criação para o homem primitivo, sua 

representação, sua organização em base e o modo como ele resolvia seus problemas 

cotidianos ligados à necessidade de controlar quantidades e de operar matematicamente. 
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Na segunda parte do capítulo, procuramos entender como esses conceitos fazem parte 

do currículo escolar a partir da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - de 

Matemática do Ensino Fundamental, já que esse é um documento em nível nacional que 

orienta o currículo da Educação Básica no nosso país. Por fim apresentaremos a análise dos 

dados coletados durante a pesquisa. 

 

 

3.1 Da criação do número 

 

 

 Quando falamos em história, em especial o período vivido antes da criação da escrita, 

uma coisa é certa: é impossível determinarmos o momento exato em que um fato passou a 

fazer parte da vida do homem. Parte do conhecimento que acumulamos vem de registros ou 

utensílios que sobreviveram com o passar de todos esses anos. A construção da história do 

homem assemelha-se a um grande quebra-cabeça o qual estamos constantemente descobrindo 

novas peças e, com isso, reelaborando e atualizando as informações que já possuímos. 

 Ao estudarmos a Matemática, muitas vezes nos perguntamos: de onde este 

conhecimento vem? Ele sempre existiu? O que levou a criação desse conceito? Porque ainda é 

importante estudarmos nos dias atuais? Essas perguntas ecoam na cabeça de muitos 

estudantes que ainda estão dando os primeiros passos rumo à apropriação desses 

conhecimentos deixados como legado pelas gerações que os precederam.  

 Nessa sessão, além de buscarmos as respostas para os questionamentos que lançamos, 

discutiremos a criação do número e a organização das bases, passando por algumas 

civilizações que se destacaram e que contribuíram de forma significativa para os 

conhecimentos que ainda se fazem presentes nos dias atuais. 

Nos primórdios, o ser humano criou o número por necessidade de conhecer os 

movimentos quantitativos com os quais lidava ao armazenar alimentos e fazer trocas 

de bens de uso que produzia. O número surge como forma de pensamento e como 

instrumento de conhecimento deste aspecto da realidade. Como forma de 

pensamento, mobiliza o controle e previsão dos movimentos quantitativos. Como 

linguagem fixa, dinamiza a memória e a comunicação das ações numéricas 

(LANNER DE MOURA, 2005, p. 21). 

 A criação do conceito de número, assim como os demais conhecimentos que o homem 

acumulou durante os anos, está ligada à necessidade da resolução de problemas relacionados à 

sua sobrevivência. À medida que a vida do homem se tornava cada vez mais complexa, as 
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suas necessidades também se modificavam e, com isso, novos conhecimentos iam sendo 

reelaborados ou produzidos. Muitos desses conhecimentos chegaram até os dias atuais e ainda 

contribuem para resolução de nossos problemas, outros, no entanto, viraram um grande 

legado cultural humano e portanto, um direito da apropriação de todos. 

 Caraça (1951) sublinha que: 

Se o homem vivesse isolado, sem vida de relação com os outros homens, a 

necessidade da contagem diminuiria, mas não desapareceria de todo; a sucessão dos 

dias, a determinação aproximada das quantidades de alimentos com que se sustentar 

aos seus, pôr-lhe-iam problemas que exigiriam contagem mais ou menos 

rudimentares (CARAÇA, 1951, p. 3). 

 Nesse sentido, reafirmamos a importância que a Matemática sempre teve no 

desenvolvimento do homem, seja como uma resposta as necessidades cotidianas - individuais 

ou coletivas - seja como um instrumento simbólico auxiliar no próprio processo de 

humanização.   

 Ao estudarmos a criação do conceito do número, uma coisa é certa: houve um tempo 

em que o homem não sabia contar. Ifrah (1998) justifica essa afirmativa, utilizando o 

argumento de que ainda hoje existem homens que são incapazes de conceber qualquer ideia 

de número abstrato. Sobre a origem do conceito de número e o próprio processo o qual o 

homem viveu para desenvolver estes conhecimentos, Eves (2011) sublinha que: 

O conceito de número e o processo de contar desenvolveram-se tão antes dos 

primeiros registros históricos (há evidências arqueológicas de que o homem, já há 

uns 50 000 anos, era capaz de contar) que a maneira como ocorreram é largamente 

conjectural. Não e difícil, porém, imaginar como isso provavelmente se deu. E 

razoável admitir que a espécie humana, mesmo nas épocas mais primitivas, tinha 

algum senso numérico, pelo menos ao ponto de reconhecer mais e menos quando se 

acrescentavam ou retiravam alguns objetos de uma coleção pequena, pois há estudos 

que mostram que alguns animais são dotados desse senso (EVES, 2011, p. 25). 

 Um dos primeiros instrumentos que o homem utilizou para identificação de 

quantidades foi o próprio olho. Mesmo esse não sendo um instrumento preciso, o senso 

numérico auxiliava na identificação de quantidades pequenas ou em situação em que não 

exigisse precisão.  

 O senso numérico auxiliou na resolução de problemas por muito tempo, pois mesmo 

sem saber a quantidade exata, o homem podia estipular, a partir de dois conjuntos ou mais, 

qual deles possuía mais elementos ou se eles haviam ganhado ou perdido quantidades 

significativas. A questão do senso numérico pode ser verificada na Figura 01, extraída de 

Ifrah (1998). 
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Figura 1 – Quantidades distintas ilustradas através de figuras. 

Fonte: Ifrah (1998). 

 

 

 Como podemos observar, nos grupos com objetos contendo até quatro elementos, 

nossos olhos facilmente puderam estipular a quantidade, já em grupos em que a quantidade é 

excedida, só conseguimos definir com exatidão através do processo de contagem. 

O envolvimento humano com as criações numéricas tem base nas sensações e 

percepções, pois o ser humano começou a contar usando o próprio corpo, bem como 

objetos sensíveis tais como pedras, nós em cordas, entalhes em madeira e outros, 

dado ser é parte integrante da realidade que conta. O uso concreto sensível é auxiliar 

para a elaboração do concreto do pensamento, a ideia da correspondência é, 

consequentemente, a ideia de número. Ideia e ação sobre o objeto formar o par 

abstrato-concreto do fazer corresponder objeto a objeto. As formas perceptíveis e 

abstratas do pensamento se combinam para a formação do conceito de número 

(LANNER DE MOURA, 2005, p. 21). 

 Registros indicam que, para se chegar ao processo de contagem abstrata, levou-se um 

tempo consideravelmente grande. Na primeira tentativa de controlar a quantidade, o homem 

utilizou-se de recursos ligados ao mundo físico, utilizando os materiais que a natureza lhe 

oferecia. No caminho da criação da contagem, o homem utilizou um processo extremante 

necessário para a construção e desenvolvimento de todo os demais conceitos ligados ao 

número: a correspondência um a um. 
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Tudo começou com este artifício conhecido como correspondência um a um, que 

confere, mesmo aos espíritos mais desprovidos, 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 (IFRAH, p. 25, 1998). 

 As dinâmicas sociais foram fatores relevantes para a criação e o desenvolvimento de 

certos conceitos no campo da Matemática. A fixação do homem, a domesticação dos animais 

e o cultivo da agricultura, além do aumento no número de indivíduos nos grupos sociais fez 

com que o homem sentisse a necessidade do controle de quantidades. Era necessário saber se 

todos os moradores daquela organização social, ao saírem para caçar, pescar ou lutar com 

grupos vizinhos, voltavam ao finalizar a tarefa ou ainda se todos os animais que saíam para se 

alimentar durante o dia retornavam à noite. 

 Este controle da quantidade levou à criação de um artifício fundamental para a criação 

do conceito de número. A Figura 02 ilustra essa ideia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Exemplo de correspondência um a um
18.

  

Fonte: Organização do autor. 

 

                                                           
18

 Imagens disponíveis em: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/x/jogo-da-

borboleta-colorida-do-vetor-8437781.jpg&imgrefurl=http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-jogo-da-

borboleta-image8845434&h=450&w=355&tbnid=zooIeQl3A2_N6M:&zoom=1&docid=ww3k1mvIJutr-

M&ei=gv5ZVaHeOourNuK_gOgF&tbm=isch&ved=0CDUQMygFMAU. 

 http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-royalty-free-grupo-de-flores-coloridas-desenhos-animados-

image34668366. 
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 As compararmos duas coleções, a de flores e a de borboletas, por exemplo; mesmo 

sem recorrer ao recurso da contagem, podemos verificar facilmente se existem mais flores ou 

mais borboletas ou se estas estão em quantidades iguais. Evidente que esta ação não se 

convertia automaticamente em conceito para as pessoas que a realizavam, mas nota-se que a 

essência da Matemática se fazia presente, pois ―A atividade prática do homem antecede à 

formação dos conceitos. Os conceitos dos objetos da realidade e dos instrumentos de trabalho 

surgem à base da múltipla repetição das ações práticas sobre os objetos mediante os 

instrumentos de trabalho‖ (KOPNIN, 1978, p. 208). 

 Este artifício da correspondência um-a-um sobreviveu por muito tempo, sendo 

realizado através da mediação de vários instrumentos concretos como pedras, pauzinhos, 

conchas e frutos duros. O pastor que precisava controlar seu rebanho, por exemplo, podia 

colocar uma pedra no monte toda vez que um animal saísse. Ao final do dia, bastava retirar 

uma pedra do monte toda vez que um animal retornasse. Assim, se no final dessa operação 

sobrassem pedras, isso significaria que algum animal do rebanho não havia retornado e, caso 

faltassem pedras, isso importaria no nascimento de animais nesse período. 

 Mas esse procedimento foi muito além do controle das quantidades. Ifrah (1998) 

destaca que ―Este método desempenhou um papel importante na história da aritmética na 

medida em que foram as pedras que permitiram verdadeiramente ao homem iniciar-se na arte 

do cálculo‖ (IFRAH, 1998, p. 117). 

 Embora essa técnica fosse de grande valia, ela começou a apresentar um grande 

empecilho quando as quantidades que precisavam ser controladas ficaram verdadeiramente 

grandes ou quando se precisava viajar por longas distâncias sem perder o valor que havia sido 

registrado. Para o homem desse período, estava posto um novo problema: como controlar 

essas quantidades nesse contexto? 

 Sem dúvida, um instrumento de grande importância para auxiliar na contagem foi a 

mão. Isso por uma simples razão: ela estava sempre à disposição para quando se necessitasse 

usá-la. Como as mãos do homem possuem apenas dez dedos e essa quantidade era 

insuficiente, nosso ancestral não utilizava somente os dedos, mas também as partes que os 

compõem. 

 A Figura 03 ilustra a representação da mão humana dividida em vinte e oito partes, 

auxiliando, desse modo, a representação de números maiores. 
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Figura 3 – A contagem, utilizando-se os dedos a partir das falanges e articulações. 

Fonte: Ifrah (1998). 

 

 

 Esse sistema de contagem permitiu que alguns povos elevassem a contagem através 

dos dedos a números realmente altos, considerando o contexto do qual se utilizavam. 

Neste procedimento manual, cada articulação subjacente a cada falange é 

subdividida em três partes: junção da esquerda, junção do centro e junção da direita, 

de modo que cada dedo esteja associado às nove unidades consecutivas de uma 

mesma ordem decimal: o mindinho direito às unidades simples, o anular da mesma 

mão às dezenas, o médio às centenas, o indicador aos milhares e o polegar direito às 

dezenas de milhar; em seguida, o polegar esquerdo é associado às centenas de 

milhar, o indicador da mesma mão aos milhões, e assim por diante (IFRAH, 1998, 

p. 93). 

 A mão do homem foi um instrumento muito além da contagem, pois, através dela, 

também se podia operar matematicamente. Ifrah (1998) destaca que: 

Para multiplicar 8por 9, por exemplo, ele dobrava numa mão tantos dedos quantas 

unidades suplementares há em 8 com relação a 5 (isto é: 8 - 5 = 3 dedos) e mantinha 

os dois outros estendidos.' Em seguida, dobrava na outra mão os dedos 

correspondentes às unidades suplementares de 9 em relação a 5 (ou seja: 9 - 5 = 4 

dedos), mantendo o último estendido. E obtinha o resultado multiplicando 

inicialmente por 10 (de cabeça, evidentemente) o número de dedos dobrados nas 

duas mãos - o que dava (3+4) X 10 = 70 -, acrescentando em seguida este resultado 

parcial ao produto dos dedos levantados da primeira mão pelos dedos idênticos da 

outra (isto é: 2 X 1 = 2). Assim, ele chegava a: 8 X 9 = (3 + 4) x 10 + (2 x 1) = 72 

(IFRAH, 1988, p. 94). 

Este método
19

 permitia que qualquer número entre 5 e 10 fosse multiplicado 

rapidamente sem recorrer ao auxílio de outro recurso. Salientamos que, nesse período, o 

registro dos números ainda não era realizado, fazendo com que o homem necessitasse realizar 

as operações todas as vezes que precisasse do resultado. 

                                                           
19

 Recurso semelhante era aplicado para divisões de números entre 10 e 15, 20 e 25 e assim por diante. 
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 A partir desse esboço inicial do modo como o homem foi superando suas necessidades 

no campo do mundo real e, com isso, desenvolvendo conhecimentos matemáticos, 

procuraremos retornar a alguns pontos centrais do nosso passado a partir dos registros 

deixados por algumas civilizações, a fim de destacar o processo de desenvolvimento dos 

conhecimentos matemáticos, enfatizando o modo como foi sendo concebido o conceito de 

número, seus símbolos, bases e, posteriormente, as operações, como forma de controlar as 

quantidades de maneira mais rápida e mais eficiente. 

 A primeira civilização que iremos ver é o Egito. Registros apontam que a civilização 

egípcia desenvolveu-se por volta de 4500 a.C. a 300 a. C no vale do rio Nilo. Seu legado 

arquitetônico e cultural ainda pode ser visto nos dias atuais através das majestosas pirâmides.

  Esta civilização trouxe importantes contribuições para diversas áreas, em especial, à 

Matemática, ao desenvolverem um Sistema de Numeração Decimal
20

, instrumentos para 

medir o tempo, como o relógio solar e o relógio da água, o calendário, além das contribuições 

para o campo da Geometria. 

 O sistema de numeração egípcio também era decimal, com a diferença que ele não era 

posicional, e sim aditivo.  

O número 1 era representado por uma barra vertical e os números consecutivos de 2 

a 9 eram obtidos pela soma de um número correspondente de barras. Em seguida, os 

números são múltiplos de dez e, por esta razão, dizemos que o sistema é decimal. O 

número dez é uma alça; cem, uma espiral; mil, a flor de lótus; dez mil, um dedo; 

cem mil, um sapo e um milhão, um deus com as mãos levantadas (ROQUE e 

CARVALHO, p. 30, 2012). 

 A Figura 04 ilustra os símbolos usados pelos Egípcios para a escrita do Sistema de 

Numeração.  

 

 

 
Figura 4 – Símbolos do Sistema de Numeração Egípcio. 

Fonte: Roque e Carvalho (2012). 

                                                           
20

 Embora o sistema de numeração que eles desenvolveram fosse decimal, esse era muito diferente do sistema 

atual, pois não possuía dez símbolos diferentes para os primeiros números e seu sistema era baseado na adição 

e não na posição dos algarismos como usamos atualmente. 
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 Por ser um sistema de numeração aditiva, a escrita de números muito grandes não era 

algo prático de ser feito. Ifrah (1997) descreve que a representação de um número pelos 

egípcios era feito da seguinte forma: 

[...] os egípcios limitavam-se, portanto aos algarismos de cada classe decimal 

sempre que necessário. E por isso procediam na ordem dos valores decrescentes, a 

partir do algarismo da potência mais alta de dez contida nesse número. Noutros 

termos, começavam por reproduzir as unidades de mais alta ordem decimal, depois 

as de ordem imediatamente inferior e assim em seguida até as unidades simples 

(IFRAH, 1997, p. 363). 

 A ilustração do modo como eles faziam essa representação pode ser visto no exemplo 

da Figura 05, a seguir. 

 

 

 

Figura 5 – Representação de um número no sistema de numeração Egípcio. 

Fonte: Roque e Carvalho (2012). 

 

 

 Por ser um sistema de numeração aditivo, para descobrirmos o valor desse número 

devemos somar os valores que cada símbolo representa. 

 

1.000 + 1.000 + 1.000 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1+ 1 + 1 = 3.244 

 

 Devido aos seus grandes progressos em termos de construções, os egípcios 

desenvolveram técnicas para efetuar cálculos. Os cálculos de adição e subtração eram 

facilmente resolvidos, como destaca Ifrah (1997), pois bastava justapor ou superpor as 

representações dos valores os quais se queria operar e, a partir disso, bastava agrupar os 

algarismos idênticos realizando a troca cada vez que juntasse dez sinais iguais por um de 

classe imediatamente superior. A multiplicação ou divisão de um número por 10 também era 

uma operação fácil de ser resolvida, pois bastava ―substituir, na escrita do número em 

questão, cada símbolo pelo algarismo de seu décuplo no primeiro caso e pelo seu décimo no 

outro caso.‖ (IFRAH, 1997, p. 365). Já nos casos em que a multiplicação era feita por um 
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número diferente de dez, eles utilizavam o artifício da duplicação sucessiva até chegar ao 

número desejado. O mesmo processo era feito para divisão no sentindo inverso. 

 Outra civilização que destacamos é a civilização romana, pois seu legado cultural em 

termos de Sistema de Numeração ainda sobrevive nos dias atuais e é utilizada em alguns 

relógios para designar séculos e capítulos de livros. A representação do Sistema de 

Numeração romana é baseada em letras do alfabeto. Através de sete símbolos pode-se 

escrever qualquer valor desejado, sendo permitido repetir apenas três vezes o mesmo símbolo. 

 

I V X L C D M 

1 5 10 50 100 500 1 000 
 

 A sua representação é feita através do princípio da adição. Assim, se fosse necessário 

escrever o número 387, por exemplo, esse era representado da seguinte forma: 

 

387 = CCCLXXXVII 

 

 O problema nesse sistema é percebido quando precisamos representar o número 19, 

por exemplo. Para isso, os romanos acabaram ―introduzindo nele a regra segundo a qual todo 

signo numérico colocado à esquerda de um algarismo de valor superior é dele abatido‖ 

(IFRAH, 1998, p. 185). No exemplo do número 19, representamos da seguinte forma: 

 

19 = XIX (10 + 10 – 1) 

 

 Por essa organização do sistema de numeração, os cálculos tornavam-se difíceis de 

serem realizados e, por isso, o ábaco foi um instrumento fundamental na realização das quatro 

operações para essa civilização. 

 O ábaco é um instrumento que serve tanto para representar um número quanto para 

efetuar as operações. Para os povos ocidentais, os ábacos eram, geralmente, tábuas ou 

pranchas com divisões em linhas e colunas paralelas, separando as diferentes ordens. Quanto 

ao ábaco romano: 

[...] cada uma dessas colunas enfileiradas simbolizava geralmente uma das potências 

de 10. Partindo da direita para a esquerda, a primeira coluna era associada às 

unidades, a seguinte, às dezenas, a terceira, às centenas, a quarta, ao milhar, e assim 

por diante. Para representar um número dado, bastava colocar nas diversas colunas 

em questão tantas fichas quantas unidades havia em cada ordem considerada: cinco 

na quarta, seis na terceira, nove na segunda e três na primeira para o número 5.693, 

por exemplo (IFRAH, 1998, p. 118). 
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 A Figura 06 ilustra um esboço do ábaco utilizado pelos romanos para representar e 

operar com valores. 

 

 

 

Figura 6 – Ábaco de bolso romano. 

Fonte: Ifrah (1998). 

 

 

 O ábaco é um instrumento criado pelo homem para a satisfação de uma necessidade 

cotidiana. Ele que chegou até os dias de hoje sendo um instrumento eficaz e uma ferramenta 

importante para representação de números, compreensão da organização do Sistema de 

Numeração Decimal e suas operações fundamentais. Por representar a síntese deste sistema, 

ele, até hoje, pode ser usado como instrumento didático para a aprendizagem do conceito de 

números e operações. 

 Destacamos também o modo como os chineses construíram sua numeração, pois essa 

foi bem diferente das demais. Para eles, os números eram: 

[...] expressos colocando o signo indicador da dezena entre o algarismo das unidades 

simples e o das unidades da segunda ordem, em seguida o signo indicador da 

centena entre o algarismo das unidades da segunda ordem e o das unidades da 

terceira ordem, e assim por diante (IFRAH, 1998, p. 236). 

 Desse modo, o número sete mil oitocentos e vinte e nove, por exemplo, era 

representado do seguinte modo: 
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Figura 7 – Representação no sistema de numeração chinesa 

Fonte: Ifrah (1998). 

 

 

 Temos ainda a civilização inca. Essa civilização, localizada na América do Sul, 

desenvolveu um modo distinto para resolver o problema prático do controle de quantidades. 

Os incas recorreram a um artifício extremamente elaborado, utilizando nós em cordões, o 

famoso quipo ou quipu. ―Este dispositivo consistia em uma corda principal de 

aproximadamente dois pés de comprimento à qual estavam atados vários cordões multicores 

mais finos, reunidos em diversos grupos e amarrados em intervalos regulares por diferentes 

espécies de nós‖ (IFRAH, 1998, p. 99). 

 O sistema de numeração desse povo desenvolveu-se na base dez, permitindo que, 

através desse instrumento, os resultados das operações, recenseamento ou valores que 

necessitassem ser guardados se mantivessem de forma segura e prática.  

 

 

 

Figura 8 – Representação de um quipo ou quipu. 

Fonte: Ifrah (1998). 
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 Esse sistema de utilização de nós em cordas não foi uma exclusividade inca. Povos da 

alta antiguidade, os chineses e determinados índios da América do Norte também fizeram uso 

deste recurso, como destaca Ifrah (1998). O Esquema 09, a seguir, sintetiza o modo como 

esses povos recorreram a esse artifício. 

 

 

 

Esquema 9 – Resumo do modo como diferentes civilizações utilizavam o sistema de nós em 

corda. 

Fonte: Ifrah (1998) esquematização do autor. 

 

 Mas, seria essa forma de registro de quantidades a mais antiga forma criada pelo 

homem? Certamente que não. Registros encontrados datam de um período bem anterior a 

esse. O processo de entalhamento em ossos certamente é o modo mais antigo e, portanto, o 

primeiro mecanismo de armazenamento utilizado pelo homem na sua história com a 

Matemática. 

 Como percebemos até o momento, nenhum dos sistemas de numeração havia sentido a 

necessidade de representar um valor que simbolizasse nenhum elemento, afinal, que sentido 

teria representar o "nada" no mundo prático? 

 Registros apontam que os babilônios e os maias foram povos que utilizaram o zero 

para marcar a ausência das unidades. Utilizavam-no, mas não entendiam o sentido do zero 

Palestina século II: 
domínio romano: 

controle do pagamento de 
impostos. Era entregue 

uma cordinha como 
forma de recibo. 

Árabes: enumeração 
concreta, contratos e 

recibos, além de ser um 
sistema de arquivo 

administrativo. 

Chineses: 
recensiamento, 

contabilidade e arquivo. 

Extremo oriente: 
cálculo, controle das 
colheitas, cálculo da 
jornada de trabalho e 
seus recebimentos. 

Índios da América do 
Norte: Contar, enumerar 

coisas, animais ou 
pessoas, além de medir 
tempo ou arquivar um 

valor. 

Moleiros alemães:  
registro de transações 
com os padeiros da 
cidade e interior. 
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além dessa aplicação. O Esquema 10, a seguir, apresenta os motivos que levaram com que 

esses sistemas de numeração não chegassem até os nossos dias atuais. 

 

 

 

Esquema 10 – O zero para os maias e babilônios. 

Fonte: Ifrah (1998) esquematização do autor. 

 

 

 Mas, mesmo tendo sido criados tantos sistemas de numerações, tão distintos entre si, 

por que o Sistema de Numeral Decimal foi o mais bem sucedido? Ifrah (1998) aponta duas 

razões fundamentais para que isso tenha acontecido, conforme apontamos no Esquema 11. 

 

  

Sentido do zero 

Maias Babilônios 

* empregado no 

meio e no final das 

representações 

numéricas; 

 

* pela adaptação a 

astronomia e ao 

calendário, tornou-se 

impossível operar; 

 

* não foi concebido 

como um número; 

* sinônimo de 

quantidade nula; 
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Esquema 11 – Sistema de numeração decimal. 

Fonte: Sistematização do autor. 

 

 

 Essas duas características consentiram que o Sistema de Numeração Decimal 

superasse os demais, pois ele não apenas admite representar qualquer número desejado, como 

também permite operar de forma mais prática. Ifrah (1998) complementa esta ideia ao 

sublinhar que, 

No sistema hieroglífico egípcio, assim como nas numerações grega, romana e 

hebraica, por exemplo, os algarismos tinham um valor fixo, totalmente independente 

de seu lugar nas representações numéricas. Assim, o símbolo romano "V" valia 5 

onde quer que fosse escrito, enquanto no nosso sistema atual o valor do algarismo 5 

se modifica se consideramos, por exemplo, as expressões 35, 54, 568 ou 5.987. Ou 

seja, este algarismo não tem o mesmo valor quando colocado na primeira, segunda, 

terceira ou quarta casas (pois ele vale então 5, 50, 500 ou 5.000) (IFRAH, 1998, 

p. 235). 

 O sistema de numeração atual é resultado de um sistema de numeração que surgiu na 

Índia por volta do século V a. C.. Os antigos habitantes da Índia setentrional, por volta do 

século III a.C., já haviam desenvolvido uma característica que se faria presente no sistema de 

numeração atual. Os nove primeiros signos eram ―independentes de qualquer intuição 

sensível: eram distintos e não buscavam evocar visualmente os números correspondentes.‖ 

(IFRAH, 1998, p. 265), embora eles ainda não possuíssem a regra da posição e isso 

dificultava as operações.  

Sistema de 
Numeração 

Decimal moderna 

Conceito de zero 
Princípio da 

posição 
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 Esse sistema também limitava números muito grandes, o que para os astrônomos 

acabou sendo uma grande barreira. A superação desses obstáculos veio da criação de um 

sistema de número por extenso. Desse modo, se quisessem exprimir o número 7629 bastava 

anunciar: ―nove, dois, seis, sete‖. 

 Até esse momento, não notamos nenhum problema, já que eles possuíam para cada um 

dos primeiros números inteiros, nomes particulares, além de cada uma das potências de 10. 

No entanto, o problema estava em como exprimir o número 507? Se respondermos ―sete, 

cinco‖ o número formado seria 57. A necessidade de um termo que simbolizasse o ―vazio‖ foi 

algo que levou a criação do zero e a palavra sunyafoi a primeira denominação do ―nada‖. 

Assim, o número 507 agora seria: ―sete, vazio, cinco‖, retirando, desse modo,qualquer 

possibilidade de ambiguidade ao expressar um número. 

 O desenvolvimento desse sistema de numeração deu-se principalmente a partir do 

momento em que os árabes tomaram conhecimento da sua existência e passaram a difundi-la 

por outros países.  No que diz respeito a sua escrita, Ifrah (1998) destaca que: 

Como no império dos califas, estes algarismos tiveram no início uma forma bastante 

próxima da grafia hindu de origem. Mas, com a passagem dos séculos, eles 

evoluíram e assumiram pouco a pouco, nos países mouros, um aspecto particular, 

bastante diferente da grafia hindi de seus primos do Oriente Próximo (IFRAH, 1998, 

p. 302). 

 Na Figura 09, podemos acompanhar a evolução da escrita dos noves primeiros 

algarismos desse sistema de numeração. 

 

 

 

Figura 9 – Escrita dos algarismos. 

Fonte: Ifrah (1998). 

 

 

 A intenção do que descrevemos até aqui é a de nos permitirmos perceber que a 

construção do nosso sistema de numeração percorreu um grande caminho e foi marcada pelas 
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necessidades que o homem vivenciou ao longo de todo esse percurso e os conhecimentos que 

acumulamos no decorrer da nossa história vieram como uma resposta aos problemas 

cotidianos vivenciados. 

 A criação dos números é apenas uma amostra desse conjunto de conhecimentos que 

nos foi deixado como legado. Nada impede que, com o desenvolvimento de novas 

tecnologias, novos conhecimentos e novos desafios, o sistema de numeração passe por uma 

revisão a fim de maximizar suas possibilidades, afinal, a Matemática é uma dessas ciências 

criadas pelo homem para satisfazer suas necessidades práticas e intelectuais. 

 Percorrermos alguns momentos históricos na tentativa de compreendermos os 

caminhos do Sistema de Numeração Decimal, que representa a síntese do movimento humano 

de controlar as quantidades cada vez maiores. Como já mencionado, nosso Sistema de 

Numeração Decimal se organiza na base dez, sendo que, para os primeiros dez valores, temos 

um símbolo diferente que o corresponde. É através desses símbolos que podemos escrever 

qualquer outro valor de que necessitamos. 

 O quadro 03 mostra o modo como nosso Sistema de Numeração atual está organizado. 

 

 

Classes dos bilhões Classe dos milhões Classe dos milhares 
Classe das unidades 

simples 
12ª 

ordem 

11ª 

ordem 

10ª 

ordem 

9ª 

ordem 

8ª 

ordem 

7ª 

ordem 

6ª 

ordem 

5ª 

ordem 

4ª 

ordem 

3ª 

ordem 

2ª 

ordem 

1ª 

ordem 
Centena 

de bilhões 

Dezena de 

bilhões 

Unidade 

de bilhões 

Centenas 

de milhões 

Dezena de 

milhões 

Unidade 

de milhões 

Centena 

de milhar 

Dezena de 

milhar 

Unidade 

de milhar 
Centenas Dezenas Unidades 

Quadro 3 – Organização das classes no Sistema de Numeração Decimal. 

Fonte: Organização do autor. 

 

 

 A partir desta organização de classes, podemos efetuar as operações fundamentais. 

 Entendemos por operações fundamentais, as operações de: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Caraça (1951) acrescenta, ainda, as operações de potenciação, 

radiciação e logaritmação, completando todas as operações que possuímos.  

 O estudo sobre o processo lógico da construção do conceito de número nos permitiu 

conhecer mais do que apenas fatos. Esse estudo tornou-se fundamental para compreender o 

movimento de diferentes civilizações, em diferentes épocas, para satisfazer uma necessidade 

real daquele contexto. 

 No próximo subitem deste capítulo, pretendemos apresentar e discutir o modo como 

este conhecimento está presente no currículo de Matemática da Educação Básica. Para isso, 



108 

 

tomaremos os Parâmetros Curriculares Nacionais como base, uma vez que este documento 

orienta a organização da Educação em nível nacional. 

 

 

3.2 Parâmetros Curriculares Nacionais: uma organização curricular 

 

 

 Após trazermos um apanhado geral do movimento de organização humana, do modo 

como a necessidade de controlar quantidades levou a criação do número, do Sistema de 

Numeração Decimal e suas operações, nessa sessão, procuraremos entender o modo como isto 

está posto no currículo escolar e, para isto, vamos nos pautar nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN. A opção por este documento deve-se ao fato de ele ser de âmbito nacional 

e, mesmo que não em sua totalidade, tem servido como orientador de propostas de grande 

parte das escolas brasileiras. Nosso objetivo não é discutir a organização ou os 

encaminhamentos adotados pelos PCNS, o que seria pertinente, mas esse ainda não é o nosso 

foco. Pretendemos apenas olhar para a distribuição dos conteúdos ao longo dos anos do 

Ensino Fundamental, visando a identificar aqueles que se referem aos mesmos conceitos. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais, o PCN, lançado pelo Governo Federal no ano 

de 1997, é um documento de nível nacional que orienta a organização da Educação Básica. O 

PCN de Matemática dos anos iniciais – primeiro e segundo ciclo
21

 – tem como objetivo servir 

como um ―instrumento que pretende estimular a busca coletiva de soluções para o ensino 

dessa área‖ (BRASIL, 1997. p. 15). Já o PCN de Matemática dos anos finais – terceiro e 

quarto ciclo - tem por finalidade" fornecer elementos para ampliar o debate nacional sobre o 

ensino dessa área do conhecimento,socializar informações e resultados de pesquisas, levando-

as ao conjunto dos professores brasileiros." (BRASIL,1997, p. 15). 

 No que diz respeito aos conteúdos, sua organização é feita através de conteúdos 

conceituais e procedimentais para cada ciclo. No quadro 04, destacamos os conteúdos 

indicados para o primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental. 

Identificamos com a mesma cor os conteúdos que se assemelham de um ciclo para outro, 

evidenciando, desse modo, que alguns deles são abordados nos anos inicias e se estendem até 

os anos finais do Ensino Fundamental, ou ainda que alguns são ‗introduzidos‘ nos anos 

                                                           
21

 Na nossa organização atual, o primeiro ciclo se refere a primeiro, segundo e terceiro ano, o segundo ciclo, ao 

quarto e quinto ano. O terceiro ciclo corresponde ao sexto e sétimo ano e o quatro ciclo ao oitavo e nono ano. 
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iniciais, esperando-se que sejam retomados e aprofundados pelo professor de Matemática nos 

anos finais.  

 Essa distribuição curricular nos mostra, a princípio, a impossibilidade de pensarmos 

nos conceitos matemáticos de forma independente para cada ano escolar ou separados entre os 

dos Anos Inicias e dos anos finais, pois a construção dos conhecimentos matemáticos só será 

possível se houver um trabalho conjunto entre os professores desses dois ciclos. 

 A preocupação com a organização curricular nos levou a refletir no âmbito dos 

conteúdos que são ensinados na escola e os motivos que fazem com que esses conteúdos 

sejam os elencados. Entendemos que essa escolha não é aleatória, mas: 

[...] aquilo que é priorizado para compor os currículos escolares reflete, de alguma 

forma, na expectativa de formação que um determinado grupo social tem acerca dos 

indivíduos que o compõem. Não é por outra razão que, em diferentes momentos da 

história, conteúdos são questionados e outros são inseridos nos currículos escolares 

(RIGON, ASBAHR, MORETTI, 2010, p. 30). 

 Nesse sentido, acreditamos ser relevante compreender a lógica que está presente no 

modo como a proposta dos PCN´s é apresentada para as escolas brasileiras, uma vez que o 

professor da Educação Básica precisa compreender sua organização integral e não somente no 

segmento em que irá atuar. 

 A seguir, apresentamos um quadro com os conteúdos conceituais apresentado pelos 

PCN´s de Matemática do primeiro e segundo, terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental. 
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1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 

anos iniciais anos finais 

Reconhecimento de números no contexto 

diário. 

Reconhecimento de números naturais e 

racionais no contexto diário. 

Reconhecimento dos significados dos 

números naturais em diferentes contextos 

e estabelecimento de relações entre 

números naturais, tais como ―ser múltiplo 

de‖, ser ―divisor de‖. 

Constatação que existem situações-

problema, em particular algumas 

vinculadas à Geometria e medidas, cujas 

soluções não são dadas por números 

racionais (caso do p, do 2, 3 etc.). 

Utilização de diferentes estratégias para 

quantificar elementos de uma coleção: 

contagem, pareamento, estimativa e 

correspondência de agrupamentos. 

Compreensão e utilização das regras do 

sistema de numeração decimal,para 

leitura, escrita, comparação e ordenação 

de números naturais de qualquer ordem 

de grandeza. 

Compreensão do sistema de numeração 

decimal, identificando o conjunto de 

regras e símbolos que o caracterizam e 

extensão das regras desse sistema para 

leitura, escrita e representação dos 

números racionais na forma decimal. 

Identificação de um número irracional 

como um número de representação 

decimal infinita, e não-periódica, e 

localização de alguns deles na reta 

numérica, com régua e compasso. 

Utilização de diferentes estratégias para 

identificar números em situações que 

envolvem contagens e medidas. 

Formulação de hipóteses sobre a 

grandeza numérica, pela observação da 

posição dos algarismos na representação 

decimal de um número racional. 

Reconhecimento de números inteiros em 

diferentes contextos - cotidianos e 

históricos - e exploração de situações-

problema em que indicam falta, 

diferença, orientação (origem) e 

deslocamento entre dois pontos. 

Análise, interpretação, formulação e 

resolução de situações-

problema,compreendendo diferentes 

significados das operações, envolvendo 

números naturais, inteiros, racionais e 

irracionais aproximados por racionais. 

Comparação e ordenação de coleções 

pela quantidade de elementos e 

ordenação de grandezas pelo aspecto da 

medida. 

Extensão das regras do sistema de 

numeração decimal para compreensão, 

leitura e representação dos números 

racionais na forma decimal. 

Reconhecimento de números racionais 

em diferentes contextos - cotidianos e 

históricos - e exploração de situações-

problemaem que indicam relação 

parte/todo, quociente, razão ou 

funcionam como operador. 

Resolução de situações-problema de 

contagem, que envolvem o princípio 

multiplicativo, por meio de estratégias 

variadas, como a construção de 

diagramas, tabelas e esquemas sem a 

aplicação de fórmulas. 

Formulação de hipóteses sobre a 

grandeza numérica, pela identificação da 

quantidade de algarismos e da posição 

ocupada por eles na escrita numérica. 

Comparação e ordenação de números 

racionais na forma decimal. 

Localização na reta numérica de números 

racionais e reconhecimento de que estes 

podem ser expressos na forma fracionária 

e decimal, estabelecendo relações entre 

essas representações. 

Construção de procedimentos para 

calcular o número de diagonais de um 

polígono pela observação de 

regularidades existentes entre o número 

de lados e o de diagonais. 

Leitura, escrita, comparação e ordenação 

de números familiares ou frequentes. 

Localização na reta numérica, de 

números racionais na forma decimal. 

Análise, interpretação, formulação e 

resolução de situações-

problema,compreendendo diferentes 

significados das operações, envolvendo 

números naturais, inteiros e racionais, 

Identificação da natureza da variação de 

duas grandezas diretamente 

proporcionais, inversamente 

proporcionais ou não proporcionais(afim 

ou quadrática), expressando a relação 
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1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 

anos iniciais anos finais 

reconhecendo que diferentes situações-

problema podem ser resolvidas por uma 

única operação e que eventualmente 

diferentes operações podem resolver um 

mesmo problema. 

existente por meio de uma sentença 

algébrica e representando-a no plano 

cartesiano. 

Observação de critérios que definem uma 

classificação de números (maior que, 

menor que, estar entre) e de regras usadas 

em seriações (mais 1, mais 2, dobro, 

metade. 

Leitura, escrita, comparação e ordenação 

de representações fracionárias de uso 

frequente. 

Cálculos (mentais ou escritos, exatos ou 

aproximados) envolvendo operações com 

números naturais, inteiros e racionais, por 

meio de estratégias variadas, com 

compreensão dos processos nelas 

envolvidos, utilizando a calculadora para 

verificar e controlar resultados. 

Resolução de problemas que envolvem 

grandezas diretamente proporcionais ou 

inversamente proporcionais por meio de 

estratégias variadas, incluindo a regra de 

três. 

Contagem em escalas ascendentes e 

descendentes de um em um, de dois em 

dois, de cinco em cinco, de dez em dez, 

etc., a partir de qualquer número dado. 

Reconhecimento de que os números 

racionais admitem diferentes (infinitas) 

representações na forma fracionária. 

Compreensão da potência com expoente 

inteiro positivo como produto reiterado 

de fatores iguais, identificando e fazendo 

uso das propriedades da potenciação em 

situações-problema. 

Resolução de situações-problema que 

envolvem juros simples e alguns casos de 

juros compostos, construindo estratégias 

variadas, particularmente as que fazem 

uso de calculadora. 

Identificação de regularidades na série 

numérica para nomear, ler e escrever 

números menos frequentes. 

Identificação e produção de frações 

equivalentes, pela observação de 

representações gráficas e de regularidades 

nas escritas numéricas. 

Atribuição de significado à potência de 

expoente nulo e negativo pela observação 

de regularidades e pela extensão das 

propriedades das potências com expoente 

positivo. 

Tradução de situações-problema por 

equações ou inequações do primeiro grau, 

utilizando as propriedades da igualdade 

ou desigualdade, na construção de 

procedimentos para resolvê-las, 

discutindo o significado das raízes 

encontradas em confronto com a situação 

proposta. 

Utilização de calculadora para produzir e 

comparar escritas numéricas. 

Exploração dos diferentes significados 

das frações em situações-problema: 

parte-todo,quociente e razão. 

Compreensão da raiz quadrada e cúbica 

de um número, a partir de problemas 

como a determinação do lado de um 

quadrado de área conhecida ou da aresta 

de um cubo de volume dado. 

Resolução de situações-problema por 

meio de um sistema de equações do 

primeiro grau, construindo diferentes 

procedimentos para resolvê-lo, inclusive 

o da representação das equações no plano 

cartesiano, discutindo o significado das 

raízes encontradas em confronto com a 

situação proposta. 
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1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 

anos iniciais anos finais 

Organização em agrupamentos para 

facilitar a contagem e a comparação entre 

grandes coleções. 

Observação de que os números naturais 

podem ser expressos na forma 

fracionária. 

Cálculos aproximados de raízes 

quadradas por meio de estimativas e 

fazendo uso de calculadoras. 

Construção de procedimentos para 

calcular o valor numérico e efetuar 

operações com expressões algébricas, 

utilizando as propriedades conhecidas. 

Leitura, escrita, comparação e ordenação 

de notações numéricas pela compreensão 

das características do sistema de 

numeração decimal (base,valor 

posicional). 

Relação entre representações fracionária 

e decimal de um mesmo número racional. 

Resolução de situações-problema que 

envolvem a ideia de proporcionalidade, 

incluindo os cálculos com 

porcentagens,pelo uso de estratégias não-

convencionais. 

Obtenção de expressões equivalentes a 

uma expressão algébrica por meio de 

fatorações e simplificações. 

Análise, interpretação, resolução e 

formulação de situações-problema, 

compreendendo alguns dos significados 

das operações, em especial da adição e da 

subtração. 

Reconhecimento do uso da porcentagem 

no contexto diário. 

Resolução de problemas de contagem, 

incluindo os que envolvem o princípio 

multiplicativo, por meio de estratégias 

variadas, como a construção de esquemas 

e tabelas. 

Resolução de situações-problema que 

podem ser resolvidas por uma equação do 

segundo grau cujas raízes sejam obtidas 

pela fatoração, discutindo o significado 

dessas raízes em confronto com a 

situação proposta. 

Reconhecimento de que diferentes 

situações-problema podem ser resolvidas 

por uma única operação e de que 

diferentes operações podem resolver um 

mesmo problema. 

Análise, interpretação, formulação e 

resolução de situações-

problema,compreendendo diferentes 

significados das operações envolvendo 

números naturais e racionais. 

Utilização de representações algébricas 

para expressar generalizações sobre 

propriedades das operações aritméticas e 

regularidades observadas em algumas 

sequências numéricas. 

 

Utilização de sinais convencionais (+, -, 

x, : , =) na escrita das operações. 

Reconhecimento de que diferentes 

situações-problema podem ser resolvidas 

por uma única operação e de que 

diferentes operações podem resolver um 

mesmo problema. 

Compreensão da noção de variável pela 

interdependência da variação de 

grandezas. 

 

Construção dos fatos básicos das 

operações a partir de situações-problema, 

para constituição de um repertório a ser 

utilizado no cálculo. 

Resolução das operações com números 

naturais, por meio de estratégias pessoais 

e do uso de técnicas operatórias 

convencionais, com compreensão dos 

processos nelas envolvidos. 

Construção de procedimentos para 

calcular o valor numérico de expressões 

algébricas simples. 

 

Organização dos fatos básicos das 

operações pela identificação de 

Ampliação do repertório básico das 

operações com números naturais para o 
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1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 

anos iniciais anos finais 

regularidades e propriedades. 

 

desenvolvimento do cálculo mental e 

escrito. 

Utilização da decomposição das escritas 

numéricas para a realização do cálculo 

mental exato e aproximado. 

 

Cálculo de adição e subtração de 

números racionais na forma decimal, por 

meio de estratégias pessoais e pelo uso de 

técnicas operatórias convencionais. 

 

  

Cálculos de adição e subtração, por meio 

de estratégias pessoais e algumas técnicas 

convencionais. 

 

Desenvolvimento de estratégias de 

verificação e controle de resultados pelo 

uso do cálculo mental e da calculadora. 

  

Cálculos de multiplicação e divisão por 

meio de estratégias pessoais. 

Decisão sobre a adequação do uso do 

cálculo mental — exato ou aproximado 

— ou da técnica operatória, em função do 

problema, dos números e das operações 

envolvidas. 

  

Utilização de estimativas para avaliar a 

adequação de um resultado e uso de 

calculadora para desenvolvimento de 

estratégias de verificação e controle de 

cálculos. 

Cálculo simples de porcentagens.   

Quadro 4 – Conteúdos referentes a números e operações para o Ensino Fundamental. 

Fonte: Brasil (1997). 
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 O breve estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática do Ensino 

Fundamental nos possibilitou uma visão mais ampla do modo como os conteúdos 

matemáticos podem estar presentes no currículo escolar. Nosso objetivo, como já 

mencionado, não será analisar esse documento, mas procurar entender sua organização e, a 

partir disso, poder traçar possíveis relações entre os conteúdos dos anos iniciais com os 

conteúdos dos anos finais do Ensino Fundamental. 

 As evidências que buscamos são de ordem conceitual, ou seja, buscamos entender o 

modo como alguns conteúdos começam a ser trabalhados nos anos iniciais e são aprofundados 

nos anos finais. Acreditamos que os conhecimentos matemáticos que estão no currículo 

escolar são de certa forma, uma resposta às necessidades ainda impostas pelo contexto atual, 

além de ser um legado cultural humano. 

 A primeira questão que pontuamos sobre esse fato é o reconhecimento do número no 

contexto diário. Essa ideia é introduzida no primeiro ciclo com os números naturais e, 

posteriormente, estendida para o segundo e terceiro ciclo com a expansão do número natural 

para o conjunto dos números racionais. Assim, utilizando uma lógica ensinada pelo professor 

dos anos iniciais, o professor de Matemática irá estender o conceito de número ao incluir um 

novo conjunto numérico. 

 A ideia de número, construída nos anos iniciais, não muda; o que muda é a 

abrangência do significado numérico. Se antes o aluno podia descrever o mundo apenas com 

números naturais, agora ele ampliará essa visão para um conjunto ainda maior, pois a lógica 

que permitiu que ele se apropriasse do conjunto dos números naturais irá auxilia-lo na 

compreensão desse conhecimento. 

 Construir a ideia de número talvez seja um dos elementos mais importante para que 

possamos compreender os demais conceitos no campo da Matemática, uma vez que, seguindo 

o processo lógico-histórico, percebemos que os demais conceitos seguiram a criação do 

número. Assim, por trás de qualquer conceito matemático, seja no campo da álgebra, da 

geometria ou da própria aritmética, sempre podemos perceber o número operando com esses 

conceitos. 

 Essa relação entre número e geometria pode ser percebida tanto no primeiro ciclo 

como também no quarto, quando o documento orienta utilizar a contagem e a medida para o 

trabalho com a questão de número. Essa ação é importante para que tanto o aluno quanto o 

professor possam compreender a relação que existe entre os conceitos matemáticos e 

entrelaçá-los de modo que se tenha um conhecimento singular. 
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 Outra ideia fortemente trabalhada nos anos iniciais é a questão da comparação entre 

duas ou mais coleções de objetos. Quando estudado o processo lógico-histórico da criação do 

número, percebemos que esse recurso foi importante na construção da Matemática, uma vez 

que a comparação foi um dos primeiros recursos utilizados pelo homem para estipular 

quantidades. Essa ideia vem seguida da correspondência um-a-um que posteriormente auxilia 

na compreensão da lógica empregada no nosso Sistema de Numeração. 

 Essas ideias abrem caminho para o trabalho com os mais variados conhecimentos 

matemáticos, pois, ao se apropriarem da lógica do Sistema de Numeração Decimal, da ideia 

da reta numérica e, por conseguinte, da comparação entre as grandezas, o aluno terá condições 

de ampliar seu repertório de conhecimentos para os demais conjuntos numéricos e operações. 

 As operações matemáticas iniciadas no primeiro ciclo irão acompanhar todos os 

demais conhecimentos que serão apresentados aos alunos, pois, independente, do conceito 

que estamos estudando, as operações sempre se farão presentes.  

 O trabalho nos anos inicias centra-se, quase que exclusivamente, no conjunto dos 

números naturais. Já no segundo ciclo, é introduzida a ideia do conjunto dos números 

racionais, que é aprofundado nos anos seguintes (especialmente no terceiro ciclo). A 

introdução feita nos anos iniciais é tão importante quanto o trabalho realizado após isso, pois, 

se o aluno não compreende a origem, representação e comparação dos elementos deste 

conjunto, ele não conseguirá se apropriar dos demais conhecimentos que virão depois. 

 A própria ideia da potenciação, trabalhada nos anos finais do Ensino Fundamental, 

tem como base a ideia da multiplicação de parcelas iguais que são introduzidas nos anos 

iniciais. Muitas vezes, no entanto, quando são repassados ao aluno, não existe uma relação 

entre esses dois conhecimentos e fica parecendo que são conteúdos totalmente diferentes. 

Esse fato evidencia, mais uma vez, que os conhecimentos ensinados pelo professor dos anos 

inicias têm forte ligação com os conhecimentos que são ensinados/retomados pelo professor 

de Matemática nos anos finais. 

 A organização que apresentamos nesse capítulo é apenas uma pequena amostra do 

modo como o conteúdo matemático ensinado no Ensino Fundamental é único e importante. 

Por isso, deve-se pensar em uma organização que permita ao aluno sentir a forte relação que 

existe entre os conteúdos aprendidos em um ano e os conhecimentos que ele irá se apropriar 

nos anos seguintes. 

 Essa relação deve estar bem clara para o professor que irá atuar na Educação Básica, 

pois acredita-se que não é suficiente para o professor conhecer apenas o local aonde ele irá 

atuar, ele precisa também compreender os processos de ensino e aprendizagem como 
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processos dotados de particularidades e, ao mesmo tempo, únicos e realizados mediante a 

colaboração de todos. 

 Tendo a clareza do modo como foi se configurando o conceito de número e a 

organização do Sistema de Numeração Decimal e sua organização no currículo escolar, de 

acordo com os PCNs. No próximo subcapítulo, apresentaremos a análise dos dados coletados 

durante a realização desse estudo. 

 No próximo capítulo pretendemos apresentar a análise dos dados coletados durante 

esta pesquisa. 

 

 



4 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: UM OLHAR 

PARA O QUE DIZEM OS FUTUROS PROFESSORES 

 

 Este capítulo é destinado à apresentação e à análise dos dados coletados durante a 

pesquisa que tem como objetivo geral investigar o modo como os acadêmicos que estão 

realizando o Estágio Supervisionado do curso de licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal de Santa Maria – UFSM -compreendem a Matemática, que é estudada nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

A organização dos dados, como explicitada anteriormente, é feita em dois momentos 

distintos. No primeiro momento, apresentamos e discutimos os dados referentes ao 

questionário respondido pelos colaboradores e organizado a partir de três eixos de análise. O 

objetivo dessa ação está centrado na necessidade de conhecer o que os futuros professores 

pensam sobre questões pertencentes a sua formação, à organização do ensino e à relação entre 

os anos iniciais e os anos finais ao concluírem o seu curso de formação inicial. 

 O segundo momento é destinado à apresentação e à compreensão das discussões que 

ocorreram no espaço de formação. A organização dessas informações foi feita através de 

quatro unidades. Esse procedimento foi adotado para que fosse possível reconhecer situações 

em que pudesse ser identificado o modo como os acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Matemática compreendem a relação entre o ensino dos conteúdos matemáticos dos anos 

iniciais e os dos anos finais do Ensino Fundamental. 

 Salientamos que, por motivos de organização, olhamos para os objetivos específicos 

em momentos separados – questionário e espaço formativo –, mas ambos foram organizados 

buscando atender o objetivo geral e, por causa disso, entrelaçam-se constantemente. 

 

 

4.1 O que os futuros professores pensam sobre a matemática e seu ensino nos anos 

iniciais: um olhar inicial 

 

 

 Buscando conhecer o que os futuros professores pensam sobre questões relacionadas a 

sua formação, à organização do ensino e à relação entre os anos iniciais e os anos finais, 

utilizamos, como instrumento de coleta de informações, um questionário composto por 
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dezesseis questões. A organização desses dados foi feita através de três eixos de análise que 

apresentamos a seguir. 

 

 

Eixo I: Formação de professores 

 

 O primeiro eixo discute a formação a partir do que pensam os colaboradores desse 

estudo. Neste sentido, buscamos investigar o modo como os colaboradores entendem a sua 

formação inicial e relacioná-la a com os anos iniciais. Para isso, destacamos cinco questões do 

questionário.  

 A primeira questão dessa unidade busca identificar se os colaboradores da pesquisa 

percebem, entre as disciplinas que compõem a grade curricular do seu curso de graduação, 

Licenciatura em Matemática da UFSM, relações entre as de cunho pedagógico e as de cunho 

científico. O gráfico 02 aponta as respostas para essa questão. 

 

 

 

Gráfico 2 – Relação entre os conhecimentos específicos e os pedagógicos na concepção dos 

colaboradores. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Conforme os dados presentes no gráfico, observamos que a maioria dos colaboradores 

não percebe nenhuma relação entre os conhecimentos pedagógicos e os específicos que 

compõem as disciplinas do currículo do curso que frequentam. 

 Alguns colaboradores apontam que as disciplinas de cunho específico são 

responsáveis por permitir que o futuro professor de Matemática construa uma base sólida no 

que diz respeito à Matemática superior, enquanto as disciplinas de cunho pedagógico são 

responsáveis pela base metodológica do como ensinar. Tal afirmação fica evidenciada no 

relato da Flávia. 

Não. Acredito que as de conhecimentos pedagógicos são fundamentais para 

se saber transmitir os conhecimentos, ter a cabeça "aberta" às novas 

metodologias. Porém, sinceramente, não vejo ligação alguma com as de 

conhecimento específico. (Flávia). 

 Essa afirmação traz duas implicações para a formação inicial desses futuros 

professores. A primeira diz respeito à formação Matemática, normalmente denominada de 

rigorosa, que valoriza o conteúdo formal e superior e que, muitas vezes, não é capaz de 

proporcionar ao futuro professor as bases tão necessárias para o ensino na Educação Básica. 

Mesmo que o futuro professor tenha vivenciado toda a Educação Básica como aluno, isso não 

garante que, ao chegar na universidade, ele já tenha todo o conhecimento básico de 

Matemática transmitido na sua época de estudante, para permitir que ele aproprie-se dos 

demais, na condição de acadêmico da mesma área. 

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-se sem sentido para ele. Em relação a 

essa questão, cabe ressaltar que muitos conhecimentos transmitidos e a formação no curso de 

Licenciatura em Matemática, muitas vezes, não conseguem fazer com que os acadêmicos 

compreendam os chamados conhecimentos básicos. Temos defendido um ensino de 

Matemática que, ao invés de privilegiar a memorização e aplicação de algoritmos e fórmulas, 

centre-se na apropriação de conceito. Isso exige que a organização do ensino esteja 

intencionalmente direcionada à organização lógico-histórica do conceito (KOPNIN, 1978). 

 A outra implicação diz respeito ao reducionismo, por parte dos acadêmicos, da 

importância das disciplinas pedagógicas direcionadas à metodologia de ensino, 

desconsiderando toda a base teórica que vem carregada nessas disciplinas. Todo o fazer 
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docente está sempre fundamentado em alguma concepção pedagógica, mesmo o professor não 

tendo consciência dela . Quando elencamos os elementos que acreditamos serem relevantes 

para uma aula de Matemática, sempre o fazemos baseados em algum elemento que justifica 

essa escolha, ou seja, mesmo sem tomarmos consciência, a organização de uma ação no 

contexto escolar vem sempre acompanhada de um referencial teórico. 

 Como decorrência disso, o professor, ao exercer a docência, precisa ter consciência de 

seu papel de mediador entre os conhecimentos historicamente elaborados e o aluno. Nessa 

relação, é importante que o professor compreenda os conhecimentos que o aluno já se 

apropriou e os que ainda necessitam de sua mediação. Neste sentido, acreditamos na 

importância do professor entender que ―A zona de desenvolvimento proximal define aquelas 

funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionários.‖ (VYGOTSKY, 1994, 

p. 113).  

 A não relação entre as disciplinas do curso de graduação faz com que o aluno sinta-se 

como se estivesse vivenciando dois cursos distintos. Desse modo, a formação inicial acaba 

tornando-se apenas um pré-requisito e os sentidos que os licenciandos atribuem a seu estudo 

não coincidem com o verdadeiro significado dela, que é o de apropriar-se de conhecimentos 

que lhe permitirão exercer a atividade pedagógica. E é sabido que os sentidos estão 

diretamente relacionados aos motivos. Leontiev (1978) exemplifica o modo como o motivo 

pode  modificar-se durante a realização de uma ação. 

Imaginemos um aluno lendo uma obra científica que lhe foi recomendada. Eis um 

processo consciente que visa a um objectivo preciso. O seu fim consciente é 

assimilar o conteúdo da obra. Mas qual é o sentido particular que toma para o aluno 

este fim e por consequência a acção que lhe corresponde? Isso depende do motivo 

que estimula a actividade realizada na acção da leitura. Se o motivo consiste em 

preparar o leitor para a sua futura profissão, a leitura terá um sentido. Se, em 

contrapartida, se trata para o leitor de passar nos exames, que não passam de uma 

simples formalidade, os sentido da sua leitura será outro, ele lerá a obra com outros 

olhos; assimilá-la-á de maneira diferente (LEONTIEV, 1978, p. 97). 

 A partir do exemplo, entendemos que os sentidos que atribuímos a um fato podem 

modificar-se de acordo com os motivos que temos para realizá-lo. Os sentidos são elementos 

essenciais para definir-se o modo como assimilaremos o fato. No que diz respeito à formação 

inicial, é necessário que o futuro professor tenha claro os motivos que o levam à 

aprendizagem da docência. 
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 As questões dois e três foram sistematizadas na Tabela 07, pois ambas assemelham-se 

ao investigar quais características, na concepção dos colaboradores, definem um bom 

professor, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais do Ensino Fundamental. 

 

 

Tabela 7 – Características que definem um bom professor. 

Características anos iniciais anos finais 

Alegria 01 01 

Paciência 03 03 

Criatividade 01 01 

Domínio do conteúdo  02 04 

Amor 02 01 

Bons métodos de ensino 02 03 

Disponibilidade 01 01 

Rigidez  - 01 

Severidade - 01 

Gentileza 01 - 

Dedicação 01 - 

Dinamicidade 03 02 

Versatilidade 01 01 

Exigência 01 01 

Amizade 01 01 

Vontade de ensinar 01 01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Como apontado na tabela 07, podemos notar que, basicamente, as mesmas 

características que os futuros professores apontaram para um professor dos anos iniciais 

também foram apontadas para o professor dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Destacamos, aqui, a ênfase dada ao domínio dos conteúdos como um fator fundamental para 

um bom professor que ensina Matemática na Educação Básica. 

 Não discordaremos dessa premissa indispensável ao professor, afinal, não podemos 

ensinar algo que desconhecemos. No entanto, acreditamos que a ênfase a tal ideia pode estar 

fortemente atrelada ao modo como o próprio curso de formação inicial é organizado, criando, 

desse modo, um conceito de formação nos futuros professores. Sobre isso, Libâneo (2004) 

alerta-nos que: 

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 esperar da aprendizagem dos alunos 

também deverá ser esperado de um programa de formação dos próprios professores 

(LIBÂNEO, 2004, p. 115). 
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 Apontamos, ainda, o fato de serem listadas para o professor dos anos finais a rigidez e 

a severidade como características, sendo que elas não foram apontadas para o professor dos 

anos iniciais. A concepção de que, nos anos iniciais, o professor deve ser gentil e dedicado 

perde espaço para a caracteristica do professor dos anos finais que deve ser mais rígido na sua 

forma de ensinar Matemática. Inferimos que essa condição pode estar vinculada ao fato de 

que, nos primeiros anos de escolarização, o trabalho do professor dá-se em meio a crianças e é 

centrado mais  em ações lúdicas, enquanto que, nos anos finais, o aluno passa a ser um 

―adolecente‖ e o professor ―efetivamente‖ ensinará Matemática. 

 Essa afirmação traz indícios de que a formação inicial não conseguiu romper com 

algumas concepções acerca do trabalho docente. Sobre isso, Imbernón (2011) afirma que: 

Uma formação deve propor um processo que confira ao docente conhecimento, 

habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos ou investigadores. O eixo 

fundamental do curriculo de formação do professor é o desenvolvimento de 

instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades reflexivas sobre a própria 

práticas docente, cuja meta principal é aprender a interpretar, compreende e refletir 

sobre a educação e a realidade social de forma comunitária (IMBERNÓN, 2011, 

p. 58).. 

 A questão seguinte indagava sobre quais disciplinas da grade curricular do curso de 

Licenciatura em Matemática auxiliaram no momento de organizar ações para serem 

desenvolvidas em sala de aula, durante a realização do Estágio Supervisionado. O gráfico a 

seguir apresenta as respostas. 

 

 

 
Gráfico 3 – Disciplinas que auxiliam na organização das ações em sala de aula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Analisando o gráfico, percebemos que a única disciplina de cunho específico, que foi 

apontada nessa questão, foi a Matemática Básica
22

. Com isso, reafirma-se a pouca relação que 

existe entre a Matemática do Ensino Superior e a Matemática que é ensinada na Educação 

Básica. 

 Lembrando que o curso de Licenciatura em Matemática visa a formar professores para 

a Educação Básica, reafirmamos a necessidade de criar um elo entre os conteúdos que serão 

ensinados na Educação Básica e os que são estudados no curso de formação. A partir disso, o 

futuro professor poderá ter clara a ideia de que a Matemática não é segmentada, conforme 

estudamos durante toda nossa formação, mas é um conjunto de conhecimentos, onde um 

conceito relaciona-se a vários outros, criando uma teia complexa e rica em termos de conjunto 

de conhecimento social. Entendemos que isso não implica apenas aprender a Matemática que 

será ensinada, mas também compreender a relação entre os conteúdos. 

Um exemplo claro desta relação está na disciplina de Cálculo, que inicia seu ensino 

com funções. Na atual organização do currículo de Matemática na Educação Básica, as 

funções são ensinadas no Ensino Médio. No entanto, quando trabalhamos com funções 

bijetoras, estamos, na verdade, trabalhando com uma ideia muito semelhante à 

correspondência um-a-um que é trabalhada nos anos iniciais. 

Imbernón (2011) ainda destaca que: 

É preciso desenvolver novas práticas alternativas baseadas na verdadeira autonomia 

e colegialidade como mecanismos da participação democrática da profissão que 

permitam vislumbrar novas formas de entender a profissão, revelar o currículo 

oculto das estruturas educativas e descobrir outras maneiras de ver a profissão 

docente, o conhecimento profissional necessário, a escola e sua organização 

educativa (IMBERNÓN, 2011, p. 43). 

 No tocante às demais disciplinas listadas, percebemos que praticamente todas são de 

cunho pedagógico, com parte da carga horária destinada às atividades práticas - tanto de 

observação como de inserção escolar -,evidenciando, desse modo, a importância que os 

futuros professores dão às atividades práticas na escola, pois é nesse momento que muitos 

deles têm a oportunidade de vivenciar o contexto escolar com um olhar diferente daquele que 

possuíam enquanto pertenciam ao grupo dos discentes da Educação Básica. 

                                                           
22

 Esta disciplina tem como objetivo compreender os conceitos básicos da Matemática elementar, dando ênfase 

ao enfoque lógico das demonstrações e da solução de problemas, visando à construção do alicerce para a 

compreensão das demais disciplinas que fazem parte do currículo. Os conteúdos trabalhados nessa disciplina 

são voltados para a Educação Básica. 
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 Na última questão desse eixo, buscamos entender se os colaboradores sentiam-se 

preparados, caso fosse necessário, para desenvolver a atividade docente nos anos iniciais. As 

respostas estão organizadas no gráfico 04. 

 

 

 
Gráfico 4 – Sentimento de preparação para ensinar nos anos iniciais. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Conforme apontado pelos dados apresentados no gráfico, a maioria dos colaboradores 

não se sente preparada para atuar nos anos iniciais por acreditar que o trabalho nessa etapa de 

escolarização necessita de uma preparação que eles não tiveram em seu curso de formação 

inicial. 

 Temos a clareza de que a formação do licenciado em Matemática não tem como 

objetivo que ele atue nos anos iniciais, mas, em tese, poder-se-ia supor que, sendo formado 

em Matemática, estaria preparado para ensinar o conteúdo em qualquer nível, o que não se 

mostra como verdadeiro. A resposta a essa questão está associada ao reconhecimento de que, 

para ensinar Matemática, não basta dominar técnicas e algoritmos, é necessário conhecer as 

particularidades do grupo o qual desejamos ensinar, além de dominar conhecimentos que vão 

muito além do conhecimento puramente matemático. 

 Sobre essa questão, a colaboradora Flávia afirma que: 

Não. Acredito não ter base suficiente para isto. Por exemplo: não saberia 

explicar porque na divisão em que o numerador é menor que o 

denominador, a gente coloca um zero no numerador e no quociente um "0,". 
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Sei explicar o algoritmo, mas não o porquê, e considero isso fundamental 

para sanar as dificuldades que os estudantes "empurram" de um ano para o 

outro. Saber isso, no início, iria ajudá-los. Citei o caso da divisão, mas vale 

para outras coisas básicas, como na subtração, o ‘pedir emprestado’, por 

exemplo... (Flávia). 

 A preocupação da colaboradora Flávia centra-se em preparar o aluno para que ele 

entenda que a Matemática vai além de apenas operações, é uma área de conhecimento que 

tem um aparato conceitual que sustenta a sua existência. A partir da sua afirmação, fica claro 

que a colaboradora, embora tenha vivenciado o curso de Licenciatura em Matemática, não se 

sente preparada para o ensino conceitual dessa disciplina. 

 Esse reconhecimento de que o curso de formação inicial não proporcionou um ensino 

que permitisse ao futuro professor compreender a parte conceitual da sua área de atuação trará 

implicações não somente para os anos iniciais, mas também para os demais anos da Educação 

Básica, uma vez que a alfabetização matemática acontece durante toda a vida escolar do 

aluno.  

 Finalizamos esse eixo, ressaltando que, embora o futuro professor de Matemática 

vivencie um curso de graduação que exige domínio de muitas demonstrações e comprovações 

dos conhecimentos específicos, ele, ao pensar em um modo de como organizar o ensino para 

o aluno da Educação Básica, não consegue fazer as conexões com disciplinas que não sejam 

as pedagógicas. Na maioria das vezes, o futuro professor ―reaprende a matemática básica‖, 

pois a sua formação, centrada no domínio de algoritmos, não permite que ele entenda a base 

conceitual dessa disciplina. Neste sentido, pergunta-se: qual a função das outras disciplinas do 

curso?  Não estamos defendendo a exclusão delas da matriz curricular. Muito pelo contrário, 

acreditamos que elas são importantes, pois são decorrentes do processo lógico-histórico da 

construção da Matemática e tornam-se um legado cultural importante que deve ser apropriado 

pelo futuro professor de Matemática. O que questionamos é a forma de abordagem e 

organização do ensino dessas disciplinas. Essa forma de abordagem faz com que os 

licenciandos só consigam identificar que estão aprendendo matemática para ensinar na 

Educação Básica quando se deparam com as disciplinas que discutem questões 

metodológicas. 

 Assim, acreditamos que ainda é necessário pensar no perfil profissional que as 

instituições desejam formar, levando em consideração as atribuições e as demandas que serão 

postas para esse futuro professor no exercício da profissão.  
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 O esquema, a seguir, sintetiza as questões abordadas nesse eixo, bem como o objetivo 

específico que pretendemos alcançar a partir dessa ação. 

 

 

 
Esquema 12 – Questões abordadas no eixo I. 

Fonte: Esquematização do autor. 
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Conhecer o que os futuros professores pensam sobre as questões relacionadas a sua formação, à 

organização do ensino e à relação entre os anos iniciais e os anos finais do Ensino 

Fundamental. 
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 No próximo eixo, procuraremos discutir a importância da organização do ensino para 

os processos de ensino e aprendizagem da Matemática na Educação Básica. 

 

 

Eixo II: Organização do ensino 

 

 Nesse eixo, buscamos, a partir de quatro questões, investigar de que modo os futuros 

professores de Matemática compreendem a importância da organização do ensino para os 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental. 

 A primeira questão desse eixo busca compreender qual a importância da organização 

do ensino para os processos de ensino e aprendizagem da Matemática na Educação Básica, na 

visão dos colaboradores desta pesquisa. De modo geral, todos os colaboradores concordam 

que a organização do ensino é um elemento essencial para que o aluno aproprie-se dos 

conhecimentos matemáticos. Neste sentido, retomamos a importância da formação do 

professor, como afirma Lopes (2009): 

A organização do ensino de um professor de Matemática será distinta, por exemplo, 

daquela de um engenheiro que vai dar aulas de Matemática. Isso porque o professor, 

no exercício de sua atividade principal – docência –, mobiliza conhecimentos 

diferentes dos da atividade do engenheiro (LOPES, 2009, p. 69). 

Essa importância é evidenciada na afirmação da Catarina, como podemos observar a 

seguir: 

A organização tende a fazer com que este processo se dê de modo eficaz, 

estratégico e proveitoso (Catarina). 

 A preocupação com a organização do ensino pode ser sentida durante todos os 

encontros do Estágio Supervisionado, pois, nesses encontros, os futuros professores traziam 

situações vivenciadas em sala de aula para serem discutidas e compartilhadas com os demais 

colegas, na tentativa de encontrar uma solução para os problemas vivenciados em sala de 

aula.  

 A segunda questão desse eixo investiga a interferência do modo como o professor 

organiza o ensino nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática. De forma geral, a 

resposta para essa questão fica ilustrada na ponderação do colaborador Will. 
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Se o professor se organiza pensando em chegar a um resultado, ou seja, se 

ele busca, por exemplo, um método de ensino, ele poderá qualificar 

positivamente o processo de ensino-aprendizagem (Will). 

A afirmação de Will aponta para a compreensão da importância da organização e vai 

ao encontro da afirmação de Lopes (2009, p. 93), o qual diz que a ―organização do ensino faz-

se necessária para o professor na medida em que ele compreende que alguns elementos são 

importantes para um melhor encaminhamento da atividade de ensino, visando à aprendizagem 

do aluno.‖ 

 Embora os colaboradores compreendam a importância da organização do ensino para 

os processos de ensino e aprendizagem, nem sempre conseguem, no momento de preparar as 

suas aulas, pensar em estratégias diferenciadas que possam romper com o modo como eles 

aprenderam. 

 A questão três desse eixo busca compreender como os futuros professores acreditam 

que devem ser organizadas as aulas de Matemática nos anos iniciais. Para essa questão, as 

respostas foram bem distintas. Alguns colaboradores apontaram para a necessidade do uso de 

estratégias lúdicas, conforme afirma a colaboradora Karen. 

Usando jogos, histórias e brincadeiras. Coisas que atraiam os alunos e que 

os incentivem a usar a lógica e a descobrirem a Matemática (Karen). 

 Outros colaboradores, por sua vez, apontaram a preocupação com o conteúdo 

matemático que deve estar presente ao  pensar-se em organizar uma aula para os anos iniciais. 

Essa preocupação pode ser percebida na resposta da colaboradora Flávia. 

Em primeiro lugar, transmitir os conhecimentos básicos e necessários que 

eles utilizaram ao longo de sua vida, como as 4 operações, tabuada, etc. 

Após possuírem uma boa base nesses assuntos, ir aprofundando um pouco 

por vez, sem pressa de vencer conteúdo, pois de nada adianta apenas 

transmitir o planejado, se os estudantes não fazem ideia do que aquilo quer 

dizer, de sua utilidad. (Flávia). 

 Percebemos que, nessa resposta, a colaboradora destaca o trabalho com o conteúdo 

matemático, mas não consegue descrever o modo como o professor pode organizar o ensino 

para que o aluno  aproprie-se desse conhecimento. 

 Para finalizar esse eixo, perguntamos se o modo como organizamos as aulas para os 

anos inicias também pode ser usado para organizar as ações dos anos finais. As respostas 

geraram o gráfico a seguir: 
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Gráfico 5 – Modo como organizamos o ensino nos anos iniciais e nos anos finais do Ensino 

Fundamental. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 O gráfico apresentado aponta que a maioria dos colaboradores acredita que o modo 

como organizamos o ensino para os anos inicias também pode ser usado para organizar o 

ensino para os anos finais do Ensino Fundamental. A justificativa para essa afirmativa está 

centrada em torno dos conteúdos, pois os colaboradores afirmam que, tanto nos anos iniciais 

quanto nos anos finais, é necessário ter a preocupação com a apropriação do conteúdo por 

parte dos alunos. 

 As respostas para essa questão  tornaram-se ambíguas, pois, em outro momento, os 

colaboradores afirmam que os anos iniciais têm características próprias e, por isso, precisam 

ser tratados de modo diferenciado e, nessa questão, eles afirmam que podemos organizar o 

ensino do mesmo modo para ambas as etapas do Ensino Fundamental. 

 Já os colaboradores que defendem que o modo como organizamos o ensino para essas 

duas etapas da escolarização sejam feitos de modos diferentes utilizam o argumento de que os 

alunos estão em idades diferentes e, por isso, necessitam de atividades voltadas a sua faixa 

etária. A ilustração desse grupo pode ser feita a partir da fala do colaborador Golias. 

Não, pois as faixas etárias são diferentes, o que interfere tanto na aptidão 

do aluno como no interesse dele (Golias). 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Sim

Não

O  modo como organizamos o ensino nos 

Anos Iniciais e nos Anos Finais é igual? 



130 

 

 A resposta desse colaborador leva-nos a buscar os estudos de Leontiev (1978), que 

destaca a atividade principal de cada período do desenvolvimento humano. Embora, 

normalmente, os alunos dos anos iniciais já tenham como atividade principal o estudo, é 

possível que a atividade do jogo seja a principal de muitos deles, gerando e promovendo o seu 

desenvolvimento. 

 Ao finalizar esse eixo, fica evidente que os futuros professores reconhecem a 

importância da organização do ensino para os processos de ensino e aprendizagem, 

reconhecendo, inclusive, que cada período de escolarização precisa ser pensado de maneira a 

permitir que o aluno aprenda. O esquema 13 sintetiza as questões que compõem esse eixo. 

 

 

 

Esquema 13 – Questões abordadas no eixo II. 

Fonte: Esquematização do autor. 
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Fundamental. 
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 No eixo III, investigamos a relação que os futuros professores de Matemática 

estabelecem entre os anos iniciais e os anos finais do Ensino Fundamental. 

 

Eixo III: Relação ente os anos iniciais e os anos finais do Ensino Fundamental. 

 

 Como já mencionado, nesse eixo, buscamos compreender o que os futuros professores 

de Matemática pensam sobre o ensino dessa disciplina nos anos iniciais, bem como o modo 

como eles entendem a relação entre as etapas que compõem o Ensino Fundamental. Esse eixo 

foi composto a partir de sete questões, respondidas pelos colaboradores. 

 A primeira questão diz respeito aos conteúdos matemáticos que os colaboradores 

acreditam que são ensinados nos anos iniciais. Para isso, a questão pedia que eles listassem os 

conteúdos que acreditavam estar presentes no currículo dessa etapa da Educação Básica.  As 

respostas foram organizadas e seu resumo pode ser visto no gráfico a seguir. 

 

 

 

Gráfico 6 – Conteúdos elencados pelos colaboradores como sendo os ensinados nos anos 

iniciais. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Como pode ser observado no gráfico, a grande maioria dos colaboradores acredita que 

o trabalho com as quatro operações fundamentais tenha grande destaque nos anos iniciais, 
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seguido pelo trabalho com os números naturais. Essa constatação pode trazer, como 

decorrência, o fato de que os futuros professores de Matemática esperam que os alunos 

cheguem aos anos finais compreendendo as quatro operações fundamentais. 

 Conteúdos relacionados a tratamento da informação não apareceram na lista. No 

entanto, pesquisas como a de (SILVA, 2014), apontam possibilidades para o trabalho com o 

tratamento da informação ainda nos anos iniciais. 

 Outro destaque dessa questão está nos conteúdos que não são trabalhados pelo 

professor dos anos iniciais, como é o exemplo da álgebra. O que normalmente se vê é que 

apenas nos anos finais é introduzida a questão das variáveis como elementos que compõem a 

Matemática. Estudos como (CEDRO e MOURA, 2007) têm mostrado que há possibilidade de 

iniciar o trabalho com a álgebra a partir dos anos iniciais.  

 Entendemos que o que os professores acreditam sobre o ensino e, principalmente, 

sobre os conteúdos que são ensinados nos anos anteriores ao que eles trabalham tem 

implicação direta no modo como ele organizará o seu ensino. Ao experimentarem a 

expectativa de que os alunos, ao chegarem ao sexto ano, já tenham o domínio, por exemplo, 

das operações, ele tomará isso como ponto de partida para as suas ações. Essa questão 

evidencia a necessidade do curso de formação inicial proporcionar espaços de discussões 

sobre a organização do conteúdo matemático em sua totalidade, pois, muitas vezes, o 

professor dos anos finais não tem clareza dos conhecimentos que já foram introduzidos nos 

anos anteriores. 

 Ainda no que diz respeito aos conteúdos matemáticos dos anos iniciais, na questão 

dois, os colaboradores poderiam apontar quais os conteúdos que eles julgavam necessários 

para serem ensinados nessa etapa de escolarização. O gráfico 07 aponta as respostas dadas 

pelos colaboradores. 
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Gráfico 7 – Conteúdos elencados pelos colaboradores como sendo os que deveriam ser 

ensinados nos anos iniciais. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Nessa questão, buscamos identificar não somente o conhecimento dos colaboradores 

no que diz respeito à organização dos conteúdos matemáticos, mas também se eles 

conseguiam compreender a organização lógica que deve estar presente ao pensarmos nos 

conhecimentos dessa área. O destaque dessa questão está na não unanimidade das respostas 

dos colaboradores. Sublinhamos, ainda, o fato de alguns blocos de conteúdos (e não 

conteúdos) terem aparecido na lista, como é o caso de Espaço e Forma (também podem ser 

observados na primeira questão). 

 Podemos observar que cada colaborador apontou poucos conteúdos a serem 

trabalhados nos anos iniciais, evidenciando, desse modo, que muitas vezes o professor de 

Matemática não sabe ao certo o que deve esperar em termos de abordagem nos anos iniciais 

ou que ele não teve oportunidade de discutir os conceitos matemáticos traduzidos em 

conteúdos escolares de forma que exista compreensão na sua totalidade e organização. 

 Sobre isso, Mizukami (2006) sublinha que: 

De forma a tomar decisões sobre o que, como, quando e para quê ensinar, os 

professores devem estabelecer relações constantes entre conhecimento geral e 

conhecimento local, entre o que as políticas públicas educacionais em seus diversos 

níveis decisórios apregoam e como isso pode ser traduzido em práticas pedagógicas 

que contemplem grupos específicos de contexto específicos. Para tanto, o 

conhecimento da estrutura da disciplina que ministra é necessário: como a disciplina 
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é organizada e quais são os conceitos centrais, assim como diferentes formas de 

representação desses conceitos centrais da disciplina de forma que os mesmos 

possam ser aprendidos por alunos de diferentes idades, repertórios, estágios de 

desenvolvimento (MIZUKAMI, 2006, p. 22). 

 As questões três e quatro buscaram identificar o modo como os colaboradores 

acreditam que são desenvolvidas as aulas da Matemática nos anos iniciais e o modo como 

deveriam ser organizadas. A organização dessas duas questões foi feita através da tabela 08. 

 

 

Tabela 8 – Modo como são as aulas de Matemática dos Anos Iniciais na visão dos 

colaboradores. 

 Como acreditam que são as 

aulas de Matemática 

Como deveriam ser as aulas 

de Matemática 

Lúdicas 01 02 

Tradicional 02 - 

Contextualizadas 01 02 

Concreta 01 01 

Alunos ativos  - 01 

Sem cobranças 01 - 

Rígida - 01 

Desconhece 01 - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 As respostas para ambas as questões divergem bastante. O destaque que damos centra-

se em dois pontos: o primeiro diz respeito ao modo tradicional,
23

 levantado por dois 

colaboradores; o segundo está no fato de um deles declarar não ter nenhum conhecimento 

sobre como as aulas dos anos inicias são organizadas. 

 Partindo da possibilidade de que as ideias apresentadas na questão anterior podem ser 

derivadas das lembranças de suas vivências, chamamos a atenção para o fato de que o curso 

de formação inicial deva romper com algumas concepções que os alunos possuem ao chegar 

ao curso de graduação. 

 O modo como os colaboradores lembram suas vivências em sala de aula como alunos 

pode ter relação com o modo como eles  atuarão em sala de aula como professores, pois as 

concepções sobre Educação, de uma forma geral, podem começar a serem construídas antes 

mesmo de entrarmos em um curso de formação inicial. Essa vivência como aluno permite-nos 

                                                           
23

 Por tradicional, neste caso, está relacionado a aulas expositivas, onde os alunos ficam sentados em fila e em 

silêncio, sendo o desenvolvimento da aula totalmente responsabilidade do professor. 
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definir o que consideramos bom ou não em termos de aula. Sobre isso, Mizukami (2006) 

assinala que: 

Os cursos de formação inicial devem levar em conta que os futuros professores já 

chegam às instituições formadoras com pré-concepções sobre ensino e 

aprendizagem, que são construídas em seus processos de ‗aprendizagem por 

observações‘. Tais pré-concepções condicionam o que irão aprender em seus 

processos formativos. Caso não sejam explicitadas, trazidas à tona, discutidas, 

compreendidas e problematizadas essas aprendizagens podem comprometer a 

aprendizagem de novos conceitos ou mesmo possibilitar a tradução equivocada dos 

novos conceitos de forma que se conformem às ‗aprendizagens por observação‘ 

anteriores servindo o curso de formação, sob essa perspectiva, para reafirmar teorias 

pessoais dos professores (MIZUKAMI, 2006, p. 218). 

 A ocorrência de ser listado o modo tradicional nas aulas de Matemática remete ao fato 

de que esses colaboradores, possivelmente, tenham vivenciado, como alunos, situações que 

eles classificam como sendo tradicionais, reafirmando, desse modo, que muitas concepções 

que temos sobre a Educação, de um modo geral, são geradas muito antes de iniciarmos nossa 

formação inicial. 

 No modo como os futuros professores esperam que as aulas de Matemática sejam 

construídas, o destaque ficou entre as aulas lúdicas e as aulas contextualizadas. As aulas 

lúdicas são aulas em que eles esperam que o professor dos anos iniciais utilize, para despertar 

o gosto pela Matemática nos alunos, atividades diferenciadas. 

 No que diz respeito às aulas contextualizadas, notamos a preocupação em enquadrar 

os conteúdos matemáticos no contexto do aluno e, dessa forma, tornar a Matemática um 

conhecimento utilitário para a resolução de problemas práticos. Essa ideia é interessante por 

aproximar essa área do conhecimento ao aluno, pois a compreensão da Matemática deve ir 

muito além de um conhecimento que permita ao educando resolver problemas práticos, 

imediatos. Ela deve auxiliar no desenvolvimento humano e ser entendida como uma síntese 

histórica das necessidades humanas no decorrer das gerações. Em relação a isso, lembramos 

Rubtsov (1996), quando ele refere-se ao problema concreto e prático: 

[...] pois a solução de tal problema contem também ela, um elemento de 

aprendizagem. Essa aprendizagem, contudo, desenvolve-se de maneira totalmente 

diversa do que aquela que se dá por meio da aquisição de formas de ação gerais (ou 

conhecimentos teóricos); em muitos pontos, parece-se mais com a aquisição de 

conhecimentos em situações comuns (RUBTSOV, 1996, p. 132). 

 A Matemática não deve dotar o sujeito apenas de instrumentos que levem à resolução 

de problemas práticos, mas também permitir que esse sujeito possa apropriar-se de 

instrumentos simbólicos que auxiliem em seu desenvolvimento. 
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 No quadro 04, podemos observar o resumo da questão cinco que busca instigar os 

colaboradores a relembrarem suas vivências como alunos nos anos iniciais. As respostas 

podem ser agrupadas em três categorias: poucas lembranças, boas lembranças e lembranças 

negativas. O quadro aponta o nível da lembrança e o número de respostas em cada categoria, 

destacando a escrita dos colaboradores. 

 

 

Nível de 

lembranças 
Poucas lembranças Boas lembranças Lembranças negativas 

Números de 

colaboradores 
04 02 01 

Ilustração da 

escrita dos 

colaboradores 

 

―São vagas, sem muito 

significado educacional 

mais em relação aos 

professores que passaram 

por essa etapa da minha 

educação escolar do que 

aos conteúdos.‖ Golias 

 

Bem... o mais marcante 

foram as expressões 

numéricas, as terríveis 

expressões numéricas. 

Neste momento, houve a 

inserção de incógnitas, 

imagina só, na cabeça de 

uma criança podermos 

somar x+4, isso dar 12, e 

alguém lhe convencer 

que a "letra" tem valor 8. 

Penso que tem outras 

maneiras de se tratar este 

assunto, para que não 

fique de todo abstrato. 

Catarina 

 

Muito poucos, só me 

lembro que eu gostava. 

Karen 

 

Me lembro muito pouco, 

mas lembro o quanto era 

complicado dividir 

―números grandes‖. Will 

 

 

―A Matemática era 

tratada de uma forma 

‗divertida‘. 

Contávamos em 

feijões, ‗pauzinhos‘, 

nos dedos, Por si, a 

Matemática se 

tornava uma 

brincadeira, pois 

sempre era inserida 

em um meio que 

gostássemos.‖ Ana 

 

As melhores 

possíveis, mesmo 

sendo escola pública, 

tive excelentes 

professores.  Carlos 

 

 

―O que lembro com 

maior intensidade é 

da professora 

comentando que no 

próximo dia iria 

tomar a tabuada e 

que a queria ‗na 

ponta da língua‘, 

senão ficaríamos 

sem recreio. Isso 

ocorria com muita 

frequência, às vezes 

de fato, deixava 

aqueles que não 

sabiam responder 

sem recreio.‖ Flávia 
 

 

Quadro 5 – Lembranças dos anos iniciais 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Ao instigarmos os colaboradores a reviverem suas lembranças como alunos nos anos 

iniciais, entramos em um campo, muitas vezes, pouco explorado, mas que acarreta grandes 

implicações para os processos de ensino e aprendizagem, pois muitas concepções são criadas 

por observação durante toda a vida escolar do futuro professor. 

 Nessa questão, destacamos dois pontos centrais. O primeiro refere-se ao fato de três 

dos sete colaboradores não terem lembranças significativas dessa época, apontando para o 

pouco impacto que essa etapa da escolarização teve sobre sua vivência como aluno. O 

segundo ponto diz respeito às lembranças negativas e como elas estão atreladas ao conteúdo 

matemático, como no caso apontado pela colaboradora Flávia, entre o fato de decorar a 

tabuada e ficar sem recreio. Essas marcas negativas podem desencadear aversão à disciplina, 

pois a não resposta esperada pelo professor gera a privação de algo que o aluno gosta, que, no 

caso, é o recreio. 

 A questão que busca compreender se os colaboradores percebiam que existe relação 

entre os conteúdos matemáticos dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino Fundamental 

teve como unanimidade a resposta sim. Tal afirmativa é ilustrada a partir da escrita do 

colaborador Will. 

Acredito que sim, pois o que é trabalhado nos Anos Iniciais serve como base 

para o que é visto nos Anos Finais (Will). 

 Embora os futuros professores reconheçam a relação que existe entre essas duas etapas 

do Ensino Fundamental, lembramos que essa relação nem sempre fica clara, como já 

evidenciamos nas questões anteriormente apresentadas. 

 Na última questão que compõe esse eixo, buscamos entender como os colaboradores 

observam a transição dos anos iniciais para os anos finais em termos de conteúdos e o modo 

como o professor organiza o seu ensino. Apontamos a resposta de dois colaboradores que 

ilustram as ideias dos futuros professores. A primeira resposta aponta para o papel que o 

professor tem nesse processo de transição, tanto no que se refere aos conteúdos quanto no que 

se refere ao modo como organiza o ensino. Sobre isso, Catarina aponta que: 

Em termos de conteúdos matemáticos, acredito que não se deva usar da 

abstração, ou pelo menos devemos tratá-la de um modo diferente, deixando-

a mais familiar, mais palpável. O professor deve nortear o aluno, deve 

ajudá-lo a se situar, afinal, são muitas responsabilidades que se apresentam 

(Catarina). 
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 A resposta dessa colaboradora vai ao encontro das concepções teóricas que abordamos 

nesta pesquisa, ao ressaltarmos o papel de mediador que o professor tem nos processos de 

ensino e aprendizagem dos alunos, pois: ―O desenvolvimento cultural, de natureza simbólica, 

só pode ocorrer graças à mediação do outro. Nisto ninguém é totalmente auto-suficiente a 

ponto de poder prescindir do outro‖ (PINO, 2005, p. 168). 

 A colaboradora Flávia, em sua escrita, destaca que a transição entre essas duas etapas 

deve ser feita relacionando os conhecimentos que os alunos já possuem aos novos 

conhecimentos que eles devem  apropriar-se. 

Acredito que a transição deve ser feita sempre relembrando o ano em que 

aprenderam tal conteúdo. Fazer essa referência é fundamental para que a 

transição não se torne brusca do ponto de vista dos alunos. E a maneira do 

professor organizar seu ensino seria a mesma, relembrando e dizendo o 

quanto é útil avançar cada vez mais nos conteúdos da Matemática (Flávia). 

 Nessa questão, evidenciamos a forte preocupação com os conteúdos matemáticos, 

muito mais do que com o modo como ele é organizado. Esses indícios apontam para a 

importância que os futuros professores dão ao conteúdo sem relacionar que somente serão 

entendidos pelos alunos quando forem organizados de modo a permitir a apropriação por 

parte deles. 

 Por fim, pontuamos que esse eixo leva-nos a acreditar que os cursos de formação 

inicial necessitam dar mais ênfase aos conhecimentos referentes à formação do professor que 

atuará na Educação Básica. Embora o conhecimento dos algoritmos e regras seja 

fundamental, ele não é suficiente para que o professor compreenda a complexidade presente 

na sala de aula. As relações que devem estar presentes entre as etapas do Ensino Fundamental 

ainda precisam ficar mais evidentes ao educador da matemática para que ele possa 

compreender os conhecimentos que os alunos já apropriaram-se nos anos anteriores. No 

Esquema 14, sintetizamos o que é abordado nesse eixo de análise. 
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Esquema 14 – Questões abordadas no eixo III. 

Fonte: Esquematização do autor. 

 

 

 Feitas as primeiras reflexões a partir do questionário respondido pelos colaboradores, 

no próximo subitem desse capítulo, pretendemos discutir a constituição do espaço formativo e 

o modo como os acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática compreendem a 
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relação entre o ensino e os conteúdos matemáticos dos anos iniciais e os dos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

 

 

4.2 Discutindo a Matemática dos anos iniciais: o conceito de número 

 

 

 Neste subcapítulo, apresentamos os dados coletados durante o desenvolvimento do 

espaço formativo. Nossa intenção é, a partir das discussões sobre conteúdos matemáticos dos 

anos iniciais, identificar o modo como os acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Matemática compreendem a relação entre o ensino e os conteúdos matemáticos desse nível de 

ensino e dos anos finais do Ensino Fundamental e, mais especificamente, compreender como 

um espaço pode constituir-se como formativo para esses acadêmicos ao discutirem sobre 

conteúdos relativos aos anos iniciais. 

 A organização dessas informações foi feita em quatro unidades, em que buscamos 

seguir o movimento da construção do número que coincidiu com a sequência de discussão 

que ocorreu durante os encontros: A matemática como instrumento de humanização que surge 

da necessidade humana; O controle da variação das quantidades como necessidade que leva 

ao conceito de número; Os sistemas de numeração como organização de contagem de 

grandes quantidades e suas operações; e O discreto e o contínuo que se encontram nas 

medidas. 

 Cada uma dessas unidades é composta por episódios oriundos das discussões que 

ocorreram durante os encontros com os colaboradores deste estudo, conforme apresentamos 

no Quadro 02, da página 76. Entendemos que a escolha por essa organização facilita a 

compreensão do modo como se deram os encontros e, consequentemente, as discussões e as 

reflexões. O Esquema 15, centrado nos conceitos matemáticos que trabalhamos, ilustra a 

organização das unidades. 
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Esquema 15 – Desenvolvimento da Matemática: um olhar para o conceito de número 

Fonte: Esquematização do autor. 

 

 

 A seguir, apresentamos a Unidade I que compõe esse subcapítulo de análise. 

 

 

Unidade I. A matemática como instrumento de humanização que surge da necessidade 

humana 

 

 Ao assumirmos a Matemática como um produto cultural, edificado pela humanidade 

no decorrer dos anos, estamos assumindo que ela é construída a partir de uma necessidade 

real humana, seja na abordagem prática ou intelectual. Neste sentido, é relevante que a 

formação do professor de Matemática permita que ele compreenda o conhecimento como um 
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instrumento que auxilia no processo de desenvolvimento humano e, no processo de ensino, 

haja a possibilidade de o sujeito  apropriar-se da cultura construída historicamente. 

 Nessa perspectiva, na primeira unidade, buscamos mostrar, por meio da apresentação 

de três episódios extraídos do espaço formativo, a discussão com os colaboradores dessa 

investigação sobre a compreensão da Matemática como um instrumento de humanização, pois 

ela faz parte da cultura humana. É apresentado também o modo como o ensino da Matemática 

deve estar organizado para que o aluno tenha condição de uma aprendizagem de qualidade. 

 Compreendemos que as evidências do surgimento dos conhecimentos matemáticos, 

assim como os demais conhecimentos, nem sempre são muito precisas, pois houve um tempo 

em que o homem não registrava as suas ações e, com isso, muitas informações acabaram 

perdendo-se no decorrer dos anos. Tudo que sabemos atualmente está baseado em evidências 

que, a partir da descoberta de novos fatos, podem levar a novas compreensões. Contudo, o 

que fica muito evidente em relação à Matemática é que o surgimento dos seus conhecimentos 

está ligado às necessidades humanas. Exemplo disso é o crescimento da população de um 

grupo que leva ao desenvolvimento de formas de controle de quantidades sobre esse grupo. O 

que conhecemos é síntese de um longo processo de construção que, muitas vezes, é 

desconhecido ou ignorado no momento de pensarmos em estratégias para o ensino. 

 Nessa perspectiva, a primeira discussão realizada no espaço formativo diz respeito ao 

modo como o conhecimento matemático foi se constituindo no decorrer dos anos, destacando 

o papel fundamental que o professor possui para que o aluno possa compreender e apropriar-

se dos conhecimentos. 

 O episódio I dessa unidade foi extraído da discussão realizada no primeiro encontro e 

enfoca a compreensão dos futuros professores de Matemática frente aos desafios do ensino 

dessa área no contexto atual e a relação que eles fazem com o desenvolvimento lógico-

histórico desses conhecimentos. Nesse dia estavam presentes todos os colaborados e a 

orientadora desta pesquisa. O episódio originou-se a partir de questões que levaram os futuros 

professores a refletirem sobre a importância de pensarmos a Matemática como um 

conhecimento que vai além dos algoritmos e das regras que são ensinadas nas aulas. 

 

Episódio I: O ensino da Matemática no contexto atual: desafios para o futuro professor. 

1.1 Orientadora: Nós entendemos que, para que a criança aprenda, ela precisa se apropriar 

do movimento histórico da construção do conceito, a partir das necessidades humanas. Por 

exemplo: como a criança vai aprender a contar? A partir da necessidade de contar. Nós 

procuramos propor situações matemáticas que levem a criança a sentir a necessidade de 

contar.  
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(Discussão do modo como foi construindo conceito de número) 

 

1.2 Orientadora: Chegamos à questão do algoritmo. O algoritmo é importante, a escola 

deve ensinar, mas é a última coisa a ser feita. 

 

1.3 Catarina:O algoritmo vem naturalmente depois que o aluno teve contato com o outro 

modo. A gente estava vendo, com o ábaco, a contagem e trabalhou com adição, com a 

história do vai um, se eu somar 5 mais 6, o um fica e o outro um vai. Mas, vai aonde? 

Claro, você não pode estar sempre com um ábaco, vai usar o algoritmo. Só que, nesse caso, 

vê no ábaco o que está acontecendo. Quando vai para o algoritmo, aquilo é natural, porque 

você sabe o que está acontecendo. 

 

1.4 Julia: Por sermos matemáticos, a gente gosta do algoritmo. A gente entrou aqui com 

vontade de fazer contas e as continhas eram só algoritmos. Só que a gente esquece que o 

aluno não é matemático, o algoritmo para ele pode nem fazer sentido. 

 

1.5 Pesquisador: Nós gostamos muito do resultado. Se o resultado está certo, não olhamos 

o processo que o aluno vivenciou. 

 

1.6 Catarina: Decorar o algoritmo é tão superficial. Eu vejo isso nos nossos alunos que não 

sabem ou que não gostam de Matemática.  Eu tenho que concordar com eles. Eles não têm 

motivos para gostar. Tem certos modos como ela[a Matemática] é trabalhada que fica 

muito superficial. Se tu resolveres um equação com x e depois trocar por um v, ele não 

entende porque ficou muito superficial. Isso mostra o quanto mal feito está esse trabalho. 

 

1.7 Orientadora: Isso se chama modo geral de ação: quando um aluno realmente aprende. 

Ele aprende o modo geral que o permite resolver qualquer problema. 

 

 A partir da discussão decorrente de uma fala da orientadora desta pesquisa sobre a 

compreensão da matemática na perspectiva da humanização, sublinhamos as reflexões e as 

inquietudes presentes na fala dos futuros professores quando eles  reportam-se ao ensino de 

Matemática centrado apenas no decorar os algoritmos. É possível que a forma como os 

colaboradores expressam a importância de entender a Matemática, através de sua construção, 

esteja relacionada a uma compreensão dela como uma ciência feita a partir das necessidades 

humanas. Acreditamos que as inquietações devam-se, em grande parte, ao fato de que estão 

desenvolvendo suas ações de estágio e é nesse momento que eles preocupam-se com o ensino 

de Matemática. Agora, esses futuros professores estão no lugar dos sujeitos da ação de 

ensinar, posição diferente daquela que ocupavam anteriormente. Agora, estão no lugar de 

professor e isso implica inversão dos papéis. É nesse momento que eles começam a analisar 

as reações dos alunos. 

 Na fala 1.6, percebemos a preocupação da colaboradora ao  referir-se ao ensino de 

Matemática centrado em técnicas de memorização. Essa preocupação reflete a mudança do 
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lugar em que os colaboradores ocupavam. Agora, eles veem o ensino do ponto de vista do 

professor e têm como uma das preocupações principais o que seu aluno aprende. 

 No que tange a essa questão, acreditamos que uma possibilidade de o professor ensinar 

Matemática de modo que o seu aluno  aproprie-se dos seus conceitos está na organização do 

ensino, levando em consideração o movimento lógico-histórico do conceito. Esse movimento 

permite a compreensão de que o que temos hoje é uma síntese de um processo longo e 

carregado por mudanças impostas pelas necessidades de cada época. 

O lógico é reflexo do histórico por meio de abstrações e aqui dá-se atenção principal 

à manutenção da linha principal do processo lógico-histórico real. A lógica do 

movimento do pensamento tem como uma de suas leis principais e ascensão do 

simples ao complexo, do inferior ao superior, e esse movimento do pensamento 

expressa a lei do desenvolvimento dos fenômenos do mundo objetivo. A lógica 

fornece a forma de desenvolvimento em aspectos puro, que, literalmente, em toda a 

sua pureza, não se realiza em nenhum processo histórico. No entanto, a forma lógica 

de desenvolvimento reflete o processo histórico, daí ser ela necessária para 

interpretá-lo (KOPNIN, 1978, p. 184). 

 Isso pode ser observado na fala 1.3, em que a colaboradora comenta sobre o algoritmo 

da adição com reserva. O modo como fazemos hoje representa uma síntese de um longo 

processo de construção. O ensino, no entanto, acaba sendo predominantemente centrado 

apenas em técnicas, que o aluno é obrigado a memorizar e efetuar mecanicamente, sem 

compreender que existe uma lógica que permite que ele aja desse modo. 

 A ênfase centrada somente na memorização acaba tornando-se ineficiente, uma vez 

que o aluno não se apropria do modo geral de ação, mas apenas de resultados superficiais que 

não permitem que esse aluno possa avançar na geração de novos conhecimentos. Sobre essa 

questão, acreditamos que o bom ensino é o que permite ao aluno aprender um modo de 

resolver situações desencadeadoras de aprendizagem, utilizando conhecimento matemático, 

ou seja, o aluno precisa se apropriar-se do que Rubtsov (1996, p. 131) denomina de ‗forma de 

ação geral‘ que, segundo o mesmo autor, ―designa aquilo que é obtido como resultado ou 

modo de funcionamento essencial para trazer soluções para os problemas de aprendizagem; 

mais do que soluções, é este resultado particular o objeto desses problemas.‖ 

 Neste sentido, defendemos que o modo como o professor  organizará as suas ações em 

sala de aula será determinante no modo como os alunos  aprenderão. Assim, faz-se importante 

que o professor apoie-se em sólidos conhecimentos teóricos e metodológicos. 

Em relação aos algoritmos e ao sentido que a sua utilização assume para cada sujeito, 

ressaltamos a fala 1.4, da colaboradora Karen, ao comentar que: ―Por sermos matemáticos, a 

gente gosta do algoritmo [...] só que a gente esquece que o aluno não é matemático, o 
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algoritmo para ele pode nem fazer sentido‖.  Os sentidos que os alunos atribuem à utilização 

dos algoritmos podem não coincidir com o seu verdadeiro significado, que é o de sintetizar 

um longo processo de cálculo. 

Sobre isso, Leontiev (1978, p. 94) sublinha que: ―A significação pertence, portanto, 

antes de mais nada, ao mundo dos fenômenos objectivamente históricos. É deste facto que 

devemos partir. [...] Mas a significação existe também como facto da consciência individual‖. 

O aluno apropriar-se-á dos conhecimentos quando estiver em atividade de aprendizagem e, 

para isso, os motivos que o levam a estudar devem coincidir com o objeto dessa atividade. O 

motivo ―designa aquilo em que a necessidade se concretiza de objectivo nas condições 

consideradas e para as quais a actividade se orienta, o que a estimula‖ (LEONTIEV, 1978, p. 

97). 

Outra questão presente nesse episódio é a preocupação com o trabalho ao  utilizar 

materiais manipuláveis, que está presente na fala 1.3. Cabe, aqui, destacar que muitos desses 

materiais são potenciais auxiliares na organização do ensino de Matemática, mas se faz 

importante destacar que o conteúdo matemático não está no material, mas sim na mediação 

que professor realiza entre a situação desencadeadora e a possibilidade dela estar relacionada 

com o material. Passos (2006) alerta que: 

Qualquer material pode servir para apresentar situações nas quais os alunos 

enfrentam relações entre objetos que poderão fazê-los refletir, conjecturar, formular 

soluções, fazer novas perguntas, descobrir estruturas. Entretanto, os conceitos 

matemáticos que eles devem construir, com a ajuda do professor, não estão em 

nenhum dos materiais de forma a ser abstraídos deles empiricamente (PASSOS, 

2006, p. 81). 

O ábaco, em especial, pode tornar-se um instrumento interessante, na medida em que 

permite uma mediação que pode levar à compreensão da síntese da organização do sistema de 

numeração decimal. Por exemplo: quando queremos adicionar duas unidades, cujo resultado 

será superior a dez, ao recorrer ao recurso do ábaco, podemos identificar a adição com 

reserva, visualizando a sua organização por meio do agrupamento. 

A relação que os futuros professores estabelecem entre o processo lógico-histórico e o 

ensino da Matemática também fica evidente no que diz respeito à discussão sobre o papel que 

a Matemática possui no processo de humanização e o modo como ela contribuiu para nossa 

formação social. Esse fato está presente no episódio II desta unidade. 

Esse episódio é constituído nas discussões oriundas do primeiro encontro, estando 

presentes todos os colaboradores, o pesquisador e a orientadora deste estudo. 
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Episódio II: Discutindo a constituição social do homem a partir da Educação escolar. 

2.1 Pesquisador: O que nos torna humanos? O que nos diferencia dos demais animais? 

2.2 Julia: A razão. 

2.3 Ana: Acho que o que nos diferencia é o raciocínio, o conhecimento, podermos construir 

conhecimentos. A partir de uma necessidade, a gente consegue produzir alguma coisa. Os 

animais também conseguem isso, eles também têm dificuldades, mas claro que não do 

mesmo modo. Penso em uma diferença não tão grande. 

 

2.4 Orientadora: Se pensarmos no ponto de vista biológico, a gente não é diferente. 

 

2.5 Catarina: Penso que nos outros grupos de animais, eles têm um jeito de se organizar e 

de se comunicar. A gente também tem esse modo, no entanto, os animais dependem das 

condições do tempo. Se eles têm alimentos, eles comem: senão, não. Eles não têm a 

capacidade de ir lá e plantar alguma coisa. E nós temos essa capacidade de nos subsidiar, 

apesar de precisarmos da natureza. Então, acho que é essa questão de organização social. 

 

2.6 Pesquisador: A nossa formação humana vai ser dada a partir da relação entre o 

individual e o social, mas como será que isso ocorre? 

 

2.7 Catarina: Vou usar um exemplo: uma criança que não tenha nascido, aqui, no Brasil e, 

por algum motivo, os pais não estejam perto e são pessoas brasileiras que cuidam dela. Ela 

convive com essas pessoas que não têm nada a ver com o biológico dos pais americanos. É 

com a convivência que ela vai adquirindo não só a linguagem, mas os hábitos e 

conhecimentos das pessoas que cuidam dela. 

 

2.8 Pesquisador: Mas pensando na educação escolar, qual seria o seu papel na formação 

humana do homem? 

 

2.9 Ana: Acredito que ela [educação] vem para apresentar o conhecimento que já está 

construído aquilo que já foi descoberto, para que possa ser construída alguma coisa a partir 

daquilo ali. Não teria lógica começar sempre de novo. Então, o papel da educação é, a 

partir desse conhecimento, construir um novo. 

 

2.10 Orientadora: O homem não nasce humano.  Temos vários casos de crianças que, 

colocadas com animais, não se tornam humanos. O homem quando nasce não é humano, 

ele se torna humano com as relações sociais que estabelece nos diferentes meios. 

 

2.11 Catarina: Biologicamente, ele é humano, mas só isso. 

 

 

 Esse episódio mostra as reflexões dos futuros professores sobre a importância do 

conhecimento escolar no processo de tornarmo-nos humanos, que fica expressa na fala 2.5 da 

colaboradora Catarina, que sintetiza a discussão ao destacar a diferença fundamental que 

distingue o homem dos demais animais. Essa ideia vai ao encontro do que Leontiev destaca, 

ao sublinhar que o homem é a única espécie capaz de criar ou modificar os instrumentos para 

a satisfação de uma necessidade. 
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O instrumento é um objecto social, o produto de uma prática social, de uma 

experiência social de trabalho. Por consequência, o reflexo generalizado das 

propriedades objectivas dos objecto de trabalho, que ele cristaliza em si, é 

igualmente o produto de uma prática individual. Por este facto, o conhecimento 

humano mais simples, que se a realiza directamente numa açção concreta de 

trabalho com a ajuda de um instrumento, não se limita à experiência pessoal de um 

indivíduo, antes se realiza na base da aquisição por ele da experiência da prática 

social (LEONTIEV, p. 83). 

 Entendemos que a Matemática também é um instrumento que foi criado para a 

satisfação humana e, portanto, é um produto cultural que deve ser apropriado pelas gerações 

futuras, afim de que esse conhecimento não se perca. 

 A discussão sobre a formação social do homem constituía-se como objetivo desse 

primeiro encontro e está presente na fala 2.7 que se reporta à apropriação dos hábitos e dos 

costumes de uma determinada região, sem que essa sofra as influências biológicas. Sobre isso, 

Leontiev (1978) assinala que: 

A consciência humana não é uma coisa imutável. Alguns dos seus traços 

característicos são, em dadas condições históricas concretas, progressivos, com 

perspectiva de desenvolvimento, outros são sobrevivências condenadas a 

desaparecer. Portanto, devemos considerar a consciência (o psiquismo) no seu devir 

e no seu desenvolvimento, na sua dependência essencial do modo de vida, que é 

determinado pelas relações sociais existentes e pelo lugar que o indivíduo 

considerado ocupa nestas relações (LEONTIEV, 1978, p. 89).  

 Ter clara a condição social na constituição do homem é importante para que o futuro 

professor possa compreender o modo como o meio social influencia na formação do aluno. A 

reflexão do papel da escola na constituição humana também foi um elemento relevante nessa 

discussão, pois, neste sentido, a Matemática é mais do que uma ciência exata e acaba 

tornando-se uma ciência humana, contribuindo de forma significativa para a constituição do 

homem. 

Não há um conhecimento matemático que tenha sobrevivido sem que seja 

necessário para a satisfação de alguma necessidade do homem. Mesmo aquelas que 

nos parecem absolutamente fora de propósito foram, em algum momento, uma 

resposta a uma indagação do homem sobre a sua origem ou sobre o seu fim.  

(MOURA, p. 44, 2007). 

 Ao defendermos o ensino escolar como um instrumento para a formação do homem, 

entendemos que essa educação não pode acontecer de qualquer modo, mas deve possibilitar 

ao aluno que ele aproprie-se desse conhecimentos da forma mais adequada. Pensando sobre as 

possibilidades para o ensino da Matemática, no terceiro episódio desse eixo, destacamos a 

discussão sobre a importância dos conteúdos escolares na formação do sujeito humano. O 

episódio III, também referente ao primeiro encontro, refere-se ao momento em que os 
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colaboradores são questionados sobre a importância da Matemática para o homem. As 

reflexões feitas foram apontadas a seguir. 

 

Episódio III: A Matemática como construção social 

3.1 Pesquisador: Mas o que a Matemática tem a ver com o processo de humanização? 

3.2 Ana: Tem tudo a ver! A gente não vive sem Matemática. 

3.3 Pesquisador: A gente que estuda Matemática? 

3.4 Ana: Todos. Para sobreviver. 

 

3.5 Catarina: Imagina uma pessoa que mora lá no interior e que precisa saber quando vai 

chover. Ela conta em períodos. Para ver a lua, ela conta os dias, isso é contagem. Eu tenho 

três vacas, então eu preciso produzir tantos hectares de pastagem. E a gente vive em um 

mundo cada vez mais tecnológico, sabemos que tudo isso tem Matemática. 

 

3.6 Pesquisador: Mas se pensarmos dessa forma, tem muitos conteúdos matemáticos que 

não precisariam ser ensinados. 

 

3.7 Ana:É uma questão de exercitar a mente também. Quando você é estimulado em um 

conteúdo mais difícil, você estuda bastante e isso estimula. Ele pode nunca usar 

diretamente, mas vai ajudar a se desenvolver e isso ajuda na hora de ler um texto ou de 

produzir um. Então, está estimulando. 

 

3.8 Catarina: Quando a gente vai pra a sala de aula, os alunos perguntam isso. Parece que, 

na escola, dentro da sala de aula, esse questionamento se dá pela dificuldade em aprender. 

Para que serve aprender logaritmo?Só porque é difícil que eu estou perguntando? Porque 

quando a professora ensina a separar sílabas, ninguém questiona? Quando é uma coisa 

fácil, ninguém questiona. 

 

 No início do episódio, percebemos que, nas falas 3.4 e 3.5, a primeira justificativa que 

as colaboradoras utilizam foi para explicar a importância da Matemática no contexto diário. 

As falas corroboram uma concepção de Matemática que faz parte do senso comum e faz-nos  

reduzi-la a uma ciência estritamente pragmática que serve para resolver os problemas 

cotidianos. Ao longo desta pesquisa, temos defendido que a Matemática surge da necessidade 

do homem em resolver problemas práticos e, apoiados em nossos pressupostos teóricos, 

ressaltamos sua importância como conhecimento que faz parte da cultura humana, que vai 

além da aplicação prática, embora essa aplicação prática não possa ser desmerecida. 

Entendemos que a Matemática é importante no processo de humanização, na medida em que 

contribui para o desenvolvimento das funções psíquicas do sujeito, ou seja, ―as atividades de 

ensino, ao possibilitarem aos indivíduos a apropriação do conhecimento teórico (conceito), 
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proporcionam a formação do pensamento teórico, o que leva ao seu desenvolvimento‖ 

(ROSA, MORAES, CEDRO, 2010, p. 153). 

Com o desenrolar das discussões, são apontadas outras justificativas para o ensino 

dessa disciplina, como na fala 3.7, em que a colaboradora Ana faz menção à possibilidade de 

uma visão não unicamente pragmática da Matemática.  

 Observamos que a colaboradora Catarina faz novamente menção aos alunos, embora a 

discussão não fosse especificamente sobre eles. Isso leva-nos a entender que, na formação 

inicial, faz-se necessária a construção de espaços que permitam aos alunos discutirem 

questões relevantes a sua formação, tais como: o papel do professor como mediador dos 

conhecimentos, a organização do ensino, as trocas de experiências e os relatos de suas 

práticas. Essas discussões não acontecem em todas as disciplinas durante a realização do 

curso de graduação, pois, tradicionalmente, na maioria delas, as preocupações centram-se 

muito em aprender os conteúdos matemáticos. 

A primeira unidade desse subcapítulo permitiu-nos pontuar alguns aspectos relevantes 

sobre o modo como esses futuros professores estão vivenciando a sua formação inicial. A 

partir das discussões, percebemos a importância de pensar sobre a Matemática de forma a 

oportunizar ao futuro professor uma outra visão sobre ela, do ponto de vista do ensino, ou 

seja, permitir que, através dessas discussões, ele possa compreender o papel da escola e do 

conhecimento matemático na formação social do homem. 

 Sublinhamos, também, a preocupação em proporcionar ao aluno um ensino que lhe 

permita apropriar-se dos conceitos matemáticos, proporcionar uma aprendizagem que seja 

capaz de ir além do ensino de algoritmos e da memorização de técnicas de resolução de 

problemas. É necessário que se forneça ao aluno condições para que se aproprie de um modo 

geral de ação. Inferimos que essa preocupação possa estar ligada ao fato dos colaboradores 

estarem desenvolvendo o Estágio Supervisionado e, portanto, voltarem-se mais às questões de  

aprendizagem. 

 Na próxima unidade, buscamos, mais especificamente, enfocar o conhecimento 

matemático dos anos iniciais. Mostramos, aqui, a discussão sobre o controle da variação das 

quantidades como um elemento relevante para a construção do conceito de número. 
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Unidade II. O controle da variação das quantidades como necessidade que leva ao 

conceito de número 

 

 Ao pensarmos no desenvolvimento de um conceito na área da Matemática, devemos, 

primeiramente, entender que ele não acontece linearmente, o que não significa que não siga 

um movimento lógico para a sua construção. Todos os conhecimentos que temos, atualmente, 

advêm de um processo de elaboração, síntese e reelaboração, a fim de torná-los cada vez mais 

práticos e eficientes. 

 A construção do conceito de número carrega consigo a necessidade do controle de 

variação de quantidades, pois, somente quando o homem sentiu a necessidade de saber com 

precisão as quantidades que estavam a sua volta, é que ele precisou desenvolver um 

conhecimento que até então não existia. Assim, o homem desenvolveu diferentes formas de 

controlar as quantidades diárias de que necessitava e as constantes mudanças na vida 

cotidiana  levaram-no à ampliação constante desse conhecimento, que permita um controle 

mais rigoroso de quantidade e cálculos de fácil entendimento.  

 Nessa unidade, composta por dois episódios, buscamos enfatizar as reflexões 

desencadeadas pelos futuros professores em relação ao surgimento do conceito de número e o 

modo como ele foi sendo configurado ao longo do tempo. As discussões no espaço formativo 

foram guiadas pela leitura do primeiro capítulo do livro ―Os números: história de uma grande 

invenção‖, de Ifrah (1998). O episódio IV ilustra o modo como os futuros professores 

relacionaram a leitura deste texto com o modo como a criança  apropria-se desse 

conhecimento, além do fato de estabelecerem relação com a organização do ensino de 

Matemática. 

 Esse episódio é originado no segundo encontro com os colaboradores, estando 

presentes o pesquisador e todos os colaboradores da pesquisa. 

 

Episódio IV: Discutindo a construção do conceito de número 

4.1 Pesquisador: A leitura do texto nos provoca em que sentido? 

4.2 Ana: Eu achei interessante que eles [referindo-se aos primeiros humanos] não sabiam 

contar mais do que um e dois. Não é contar, mas eles entendiam os números, eles 

classificavam os números de acordo com que eles viam: o um, o dois e o três e, a partir do 

quatro, eles já tinham que ir reagrupando. Eu achei interessante porque, por exemplo, 

quando eu vejo 5 objetos, eu já os agrupo em  dois mais três. 

4.3 Pesquisador: Como será que o nosso aluno enxerga esses números[naturais]quando 
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apresentamos para eles? Porque parece que os números estão dados, sempre existiram, 

sempre foram assim. 

4.4 Catarina: O aluno tem que saber o que é quantidade, o que é o número e como é que é 

o nome do número. Cinco bananas, por exemplo: o número cinco, só o cinco, é abstrato 

porque é um símbolo. Como ele entende esse cinco? Como cinco unidades? Ou ele precisa 

imaginar cinco barrinhas porque tem essa questão da abstração. Eu vejo que, às vezes, os 

alunos sabem ―cantar‖ uma sequência de números. Ou será que eles percebem que está 

aumentando um, se ele sabe dimensionar com coisas concretas. 

4.5 Pesquisador: A construção do número levou muito tempo como o próprio autor disse. 

E como nós ensinamos na escola? 

4.6 Catarina: Na história da Matemática, parece que ela foi surgindo. Isso, ponto, aquilo 

ponto, mas esse é só um modo de organizar, uma forma linear. Mas as coisas acontecem 

simultaneamente. Não é, por exemplo: desenvolve-se a Matemática no Egito e aí para o 

mundo. Depois, se começa em outro lugar. Aí, nós vamos para sala de aula e saímos com 

isso do nada. Mas também não sei como fazer diferente. 

4.7 Ana: Me parece que foi algo bem difícil, a questão dos números. A partir do três, eles 

[antigas civilizações] usavam como se fosse um número bem grande. Foi bastante tempo 

para que pudessem sistematizar. 

4.8 Pesquisador: Quando eu posso perceber que o aluno entendeu o conceito de número? 

4.9 Ana: É difícil. Por exemplo: meus filhos, quando foram para a escola, já conheciam os 

números. Mas não sei, se eles só conheciam ou se eles realmente sabiam. 

4.10 Pesquisador: Por exemplo, quando eu falo o número cinco, o que vem na cabeça de 

vocês? 

4.11 Catarina: O algarismo, mas acho que, para a criança, vêm cinco ―patinhos‖. 

4.12 Will: Eles associam com isso. 

 

 Na fala 4.6, a colaboradora mostra conhecer, assim como possivelmente os demais, o 

modo como os conhecimentos matemáticos foram sendo construídos, do ponto de vista da 

história. Atualmente, existem bibliografias em português
24

, de fácil acesso, que trazem, do 

ponto de vista da história, como as diferentes civilizações foram construindo os seus modos 

de expressar as quantidades. Entendemos que conhecer essa história é de extrema importância 

para o professor que ensina Matemática. Contudo, só ler um livro de história da Matemática 

não é o suficiente. É preciso compreender como o aspecto lógico foi se fazendo presente 

                                                           
24

 Boyer (1996), Eves (2011), Ifrah (1997), entre outros. 



152 

 

nessa história, de modo que esses conceitos se constituíssem como importantes para a 

humanidade a ponto de fazerem parte do currículo escolar. Além disso, outra questão 

importante é: como o professor organiza o seu ensino para que seus alunos apropriem-se 

desse movimento? 

No que tange à questão da apropriação do conceito de número, a fala da colaboradora 

Catarina aponta que o aluno só apropriar-se-á do conceito, quando ele puder relacionar o 

algarismo com uma quantidade concreta e com o símbolo que o representa. 

 Percebemos que, toda vez que nos referimos à apropriação do conceito por parte dos 

alunos, os futuros professores têm dificuldade em descrevê-la. Podemos verificar isso na fala 

4.9, onde a colaboradora destaca que é difícil saber quando podemos afirmar que, 

efetivamente, o aluno compreende o conceito que vai muito além das regras e dos algoritmos. 

O conceito se manifesta não como momento básico do conhecimento mas como 

resultado deste. A formação do conceito é o resultado de um processo longo de 

conhecimento, o resumo de determinada etapa do conhecimento, a expressão 

concentrada de um conhecimento anteriormente adquirido (KOPNIN, 1978, p. 203). 

 Compreender como o aluno pode apropriar-se do conceito e não apenas decorar 

algoritmos e procedimentos levou à discussão sobre o modo como devemos organizar as aulas 

de Matemática. A reflexão feita a partir desse assunto gera o V episódio. As discussões 

aconteceram no segundo encontro com os colaboradores. 

 

Episódio V: O ensino de Matemática no contexto atual. 

(Discussão inicial sobre a situação dos processos de aprendizagem da Matemática) 

5.1 Ana: Os alunos não sabem quanto é duas vezes um. Eles confundem. 

5.2 Catarina: Eles confundem porque é decorado. Por exemplo: para eles saberem que dois 

na zero é um, normalmente é porque ele decorou, porque o professor quando ensinou disse: 

coloca que a na zero é um e que isso é uma definição. Não é feita a conta de divisão para 

mostrar que dá um. Ele [professor] apenas diz que é definição e se é definição, é só 

decorar. Então, quando o aluno se depara com isso, ele não faz a conta. Quer dizer, é a 

ideia do decorar mesmo, só isso. 

5.3 Ana: Mesmo quando a gente tenta, depois de uma ideia construída, é muito difícil de 

mudar. Por exemplo: aquela questão ―do passa para o outro lado‖, eles não entendem o que 

estão fazendo. Em uma aula, resolvi explicar porque passa para o outro lado. Em uma 

igualdade, se eu somar dois aqui, para ficar igual, quanto eu tenho que somar aqui? Eles 

não quiseram saber. 

5.4 Catarina: É porque eles querem o algoritmo. Mas é porque eles não foram 

acostumados desde lá, no início, à ideia, ao saber generalizar.  
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 Quando questionados sobre as mudanças na forma de ensinar, os futuros professores  

mostraram-se preocupados com um ensino centrado na compreensão dos conceitos, o que leva 

a refletirmos sobre como operamos matematicamente com esses conceitos. Eles ressaltam que 

um ensino baseado na decoração de procedimentos gera uma aprendizagem ineficiente. 

 Pela fala 5.2, notamos que a colaboradora preocupa-se em não reproduzir um ensino 

mecânico, repensando o ensino de maneira a permitir que o aluno possa construir um 

conhecimento mais sólido. É necessário que esse aluno atribua sentido a esse conhecimento 

que está sendo estudado. A aprendizagem acontecerá quando o sentido coincidir com o 

significado. Sobre isso, reportamo-nos novamente a Leontiev, para quem a significação ―é, 

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

reflectida‖ (LEONTIEV, 1978, p. 94). 

 Ressaltamos a preocupação que a colaboradora Ana aponta na fala 5.3 ao referir-se à 

desconstrução de conceitos que já estão apropriados pelos alunos. Essa preocupação destaca a 

importância do trabalho conjunto entre os professores dos anos iniciais e dos anos finais do 

Ensino Fundamental, uma vez que a formação do professor dos anos iniciais também é 

merecedora de uma atenção especial. Em relação a isso, Lopes e Vaz (2014) ressaltam que:  

A formação, os conhecimentos e a atuação dos professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, frequentemente, são postos à prova e questionados, 

principalmente perante a publicação dos baixos índices de aprovação dos alunos, ou 

os resultados das avaliações externas de matemática. Devido ao fato de esses índices 

serem desanimadores, é atribuída aos professores a responsabilidade de não ter 

ensinado os conhecimentos básicos dessa disciplina. Por vezes, a explicação mais 

recorrente, advinda do senso comum, é a de que tais profissionais simplesmente não 

sabem matemática ou não se interessam em buscar esses conhecimentos. A 

justificativa do fracasso da matemática centrada unicamente no professor merece um 

olhar mais apurado na medida em que várias pesquisas vêm apontando que os 

problemas quanto ao ensino de Matemática estão fortemente relacionados à 

formação docente (LOPES e VAZ, 2014, p.1004). 

 As discussões sobre o modo como o ensino pode ser organizado e as bases 

metodológicas acabam ficando a cargo apenas das disciplinas de cunho pedagógico, não 

havendo um entrelaçamento entre elas e as disciplinas do curso. Na fala 5.3, notamos o 

impacto que o Estágio Supervisionado traz para a formação do futuro professor, uma vez que, 

nesse ambiente, ele tem a possibilidade de vivenciar as experiências que o trabalho docente 

oportuniza e avaliar os modos como acredita que deva ser organizado o ensino da 

Matemática. O Estágio Supervisionado mostra-se como um dos espaços mais importantes da 

formação do futuro professor, entendido por ele como um espaço, onde a prática de sala de 

aula e as teorias sobre o ensino e aprendizagem da Matemática aliam-se, oportunizando a 

aprendizagem para todos os sujeitos envolvidos.  



154 

 

 E é nesse momento que os alunos questionam-se: como as disciplinas podem subsidiar 

a organização do ensino, uma vez que o curso de licenciatura tem como objeto a formação de 

professores para a Educação Básica? A constante recorrência ao que acontece no estágio, 

mesmo quando estamos discutindo conceitos básicos da matemática que, em tese, são 

ensinados pelos licenciados em matemática, mostra a importância que essa discussão assume 

para a prática docente desse professor. Ou seja, a fala de nossos colaboradores traz fortes 

indícios de que sua formação acaba tendo lacunas no que diz respeito ao ensino na Educação 

Básica, pois a formação inicial acaba não contribuindo para a compreensão dos conceitos 

matemáticos elementares. 

 Ao finalizar essa unidade, assinalamos a importância do professor de Matemática, 

durante seu curso de licenciatura, refletir sobre o modo como está acontecendo o ensino dessa 

disciplina desde os primeiros anos de escolarização. Essa discussão contribui para que ele 

possa refletir sobre os conhecimentos que possui, além de permitir que compreenda a 

importância e a complexidade que o professor dos anos iniciais enfrenta, ao pensar em 

estratégias para o ensino da Matemática. 

 Neste sentido, pontuamos, ainda, o reconhecimento da importância do 

desenvolvimento de um trabalho conjunto entres todos os professores da Educação Básica, de 

modo que seja possível entender essa etapa da educação escolar como algo único e não 

segmentado, como se apresenta atualmente, além de permitir que esses profissionais possam 

potencializar suas ações na troca de conhecimentos e estratégias para o ensino. 

 Na próxima unidade, temos, como elemento motivador para a discussão, a construção 

do Sistema de Numeração Decimal e a sua organização curricular.. 

 

 

Unidade III. Os sistemas de numeração como organização de contagem de grandes 

quantidades e suas operações 

 

Ao estudarmos os Sistemas de Numeração que foram sendo utilizados no decorrer dos 

anos, percebemos que a base dez não foi a única utilizada e que, possivelmente, ela superou as 

demais por ser de fácil representação e operação por meio de algoritmos. Como apresentado 

no início desse capítulo, diferentes civilizações utilizaram modos distintos para resolverem 

um problema em comum: guardar quantidades sem recorrer ao método de memorização ou 

operar com elas de forma rápida e prática.  
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A terceira unidade, composta de três episódios, refere-se ao encontro em que foi 

discutido como o Sistema de Numeração Decimal foi sendo constituído ao longo dos anos e 

as quatro operações básicas como um produto da necessidade humana de operar de forma 

rápida e eficiente. Esse encontro, em que contamos com a presença da professora Vanessa 

Zuge, foi desenvolvido a partir de uma atividade denominada ‗Carta dos Caitités‘
25

 e quatro 

atividades de ensino organizadas na perspectiva da AOE, que objetivavam o ensino das quatro 

operações básicas da Matemática, que foram criadas e desenvolvidas no âmbito do Clube de 

Matemática
26

.  

O surgimento do sexto episódio deu-se a partir da discussão sobre uma atividade de 

ensino que foi construída pensando-se na possibilidade do ensino do Sistema de Numeração 

aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. As discussões são oriundas do terceiro 

encontro com os colaboradores, estando presente, nesse dia, os colaboradores, o pesquisador e 

a professora Vanessa Zuge. 

 

Episódio VI: Discutindo uma possibilidade para o ensino do Sistema de Numeração Decimal. 

6.1 Vanessa: O que vocês têm a me falar sobre a carta? Quando vocês leram, o que vocês 

pensaram? 

6.2 Catarina: Com certeza, traduzir para base dez. 

6.3 Vanessa: Será que essa carta é base dez? 

6.4 Catarina: Não, essa é base três. 

6.5 Vanessa: Será que é três? 

6.6 Ana: Não, é quatro. 

6.7 Vanessa: Como nós vamos definir se é três ou quatro? 

6.8 Catarina: Pela quantidade de símbolos que são usados e que são distintos. 

(Vanessa busca sintetizar a discussão de todos). 

6.9 Vanessa: No Sistema de Numeração Decimal, quantos símbolos distintos a gente usa? 

6.10 Catarina: Dez. 

                                                           
25

 A carta que é mencionada no episódio VI é a carta dos Caitités que se encontra nos anexos deste trabalho. Ela 

pode ser encontrada em: ROSA, J. E.; MORAES, S. P. G. de; CEDRO, W. L. A formação do Pensamento 

Teórico em uma Atividade de Ensino de Matemática. In: MOURA, Manoel Oriosvaldo de. (Org.) A atividade 

pedagógica na teoria histórico-cultural. Brasília: Liber livro, 2010. 
26

 Conforme já mencionado, o Clube de Matemática-CluMat é um projeto desenvolvido com alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental em escolas públicas de Santa Maria e as atividades discutidas no contexto 

desta pesquisa foram elaboradas e desenvolvidas no período de 2011 a 2014, quando o CluMat esteve 

vinculado ao projeto já citado do OBEDUC ―Educação Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

princípios e práticas da organização do ensino‖. 
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6.11 Vanessa: E quantos símbolos distintos os Caitités usam? 

6.12 Catarina: Quatro. 

6.13 Vanessa: Então, a base é quatro. Bom, mas como a gente representa o 23 nesta base? 

6.14 Catarina: Eu não sei quantas vezes eu posso repetir o mesmo símbolo. Pode ser três 

vezes? 

6.15 Vanessa: Pode. 

(Discussão do modo como podemos escrever outros valores no sistema de numeração 

decimal). 

6.16 Vanessa: Quando vocês leram a carta, o que pensaram? Porque, às vezes, não 

entendemos? Porque estamos com o Sistema de Numeração Decimal muito presente. 

Então, essa carta nos faz pensar que, quando a criança chega à escola, ela não conhece o 

sistema de numeração, é como se ela estivesse lendo essa carta e não sabe por onde 

começar. 

6.17 Ana: A gente pensa: como ela não consegue entender? 

(Discussão do modo como poderia ser apresentado o conteúdo do Sistema de Numeração 

Decimal nos Anos Iniciais e nos Anos Finais do Ensino Fundamental). 

 

 O problema desencadeador apresentado na Carta dos Caitités referia-se a descobrir o 

preço de um jegue que estava escrito em um sistema de numeração desconhecido. Ao buscar 

resolver o problema, a primeira tentativa dos colaboradores foi a resolução através da 

transposição para a base dez, o que não os levou a encontrar a solução.  

 O questionamento 6.3 “Será que essa carta é base dez?‖ desencadeou uma discussão 

sobre o que constituiu a base de um sistema e sua relação com a quantidade de símbolos. 

Essas reflexões levaram à solução do problema que, na verdade, não se centrava 

simplesmente em descobrir o valor do jegue, mas sim na organização do sistema de 

numeração no qual estava escrito este valor. E, para isso, fez-se necessário que eles 

refletissem, inicialmente, sobre como era organizado o Sistema de Numeração Decimal, o que 

nem sempre é levado em consideração ao  ensinar-se esse conteúdo. Conforme já apontado 

anteriormente pelos próprios colaboradores, o ensino escolar, por vezes, acaba limitando o 

modo como podemos abordar uma questão, ou seja, o modo como o ensino escolar está 

organizado, normalmente, não permite que o aluno aproprie-se de um modo geral de ação. 

 Nesse caso, embora a base seja outra, os princípios de organização dos sistemas de 

numeração são os mesmos, ou seja, quando nos apropriamos de um modo geral de ação, 

conseguimos resolver qualquer problema que requeira a mesma ação. No momento em que os 

colaboradores refletiram sobre a organização do Sistema de Numeração Decimal e puderam 
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perceber que a base empregada era quatro, a solução do problema deu-se de forma bem rápida 

e simples. 

 Isso leva-nos a refletir sobre a organização do ensino que permite que os alunos 

apropriem-se dos conceitos. As atividades de ensino que desenvolvemos foram organizadas 

na perspectiva da AOE, visando a uma situação diferenciada para o ensino da Matemática, em 

que os sujeitos são agentes ativos na construção de seus próprios saberes, pois, na ―AOE, 

toma a dimensão de mediação ao se constituir como um modo de realização de ensino e de 

aprendizagem dos sujeitos que, ao agirem num espaço de aprendizagem, se modificam e, 

assim, também se constituirão em sujeitos de qualidade nova‖ (MOURA et al., 2010, p. 97). 

 A organização de uma atividade nessa perspectiva sempre busca trabalhar com o 

conceito presente em cada conhecimento, o qual precisamos ensinar, possibilitando, desse 

modo, que os alunos compreendam mais do que apenas regras e algoritmos. 

 Diante das discussões que surgiram sobre o ensino da Matemática, o próximo episódio 

apresenta a discussão de uma possibilidade para o ensino dessa disciplina a partir de um jogo. 

Esse jogo busca trabalhar com a lógica empregada na construção do sistema de numeração 

independente da base. A partir das reflexões que os colaboradores fizeram ao jogar, surge o 

sétimo episódio. Esse episódio foi originado a partir da discussão entre o pesquisador e três 

colaboradoras. 

 

Episódio VII: Pensando uma possibilidade do ensino da Matemática. 

7.1 Pesquisador: Essa atividade foi desenvolvida em um segundo ano do Ensino 

Fundamental. Como iremos fazer o jogo? Eu jogo dois dados. Por exemplo, caiu 5 e 3, 

somo os dois números e obtenho 8. Vamos separar 8 cubinhos e colocar no primeiro copo, 

mas, a cada cinco que eu tiver no primeiro copo, troco por um e coloco no próximo copo e 

continuo o jogo. Certo? Então vamos jogar. 

(A parte que segue gira em torno do jogo) 

7.2 Pesquisador: Terminada a primeira rodada, que número formou? 

7.3 Ana: 101 

7.4 Pesquisador: Na base? 

7.5 Catarina: cinco 

7.6 Pesquisador: Esse é um jogo que me permite trabalhar qualquer base. Se eu quero a 

base dez, o jogo é nunca dez. 

7.7Catarina: E, nesse caso, seria unidade, dezena e centena. (Referindo-se aos copos) 

(Segue a discussão em torno da organização de outras bases) 
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7.8 Pesquisador: Vocês acham que esse jogo é viável para se fazer com os anos finais? 

Será que esse é um jogo bom para trabalhar o Sistema de Numeração? 

7.9 Catarina: Penso que sim. E não tem nenhuma conta complexa, basicamente contagem. 

7.10 Pesquisador: Que encaminhamento eu posso dar com esse jogo? O que é importante 

que o aluno entenda com esse jogo? Que objetivos podem estar presentes nessa ação? 

7.11 Ana: É ele entender que a cada dez unidades, tem uma dezena, a cada dez dezenas, 

tem uma centena e assim por diante. 

7.12 Catarina: Ajuda muito na questão da adição, do algoritmo, para entender porque o 

―vai um‖. Fechou dez unidades ou cinco, conforme for a base, e daquela ―categoria‖ eu não 

tenho mais. 

  

 Optamos por utilizar o jogo,entendendo que, assim como outra  atividade lúdica, pode 

ter um papel fundamental quando não é visto apenas como uma atividade que desperta o 

interesse do aluno, mas como uma atividade carregada de intenções que nos remetem à 

apropriação de novos conceitos. No que diz respeito ao lúdico, entendemos que este ―é 

compreendido por nós como uma forma específica de o homem se relacionar com o mundo, 

forma específica de efetivar as suas relações fundamentais de objetivação/apropriação‖ 

(NASCIMENTO, ARAÚJO e MIGUEIS, p. 127, 2010). 

 A partir da apresentação desse jogo, que foi pensado para os anos iniciais, os futuros 

professores de Matemática discutiram sobre o quanto ele pode ser um recurso importante para 

o trabalho também com os anos finais. É possível que os  colaboradores tenham comprendido 

a importância de trabalhar com  conteúdos do Sistema de Numeração Decimal e suas 

operações, conforme pode ser percebido na fala 7.12. 

 O reconhecimento do fato de que alguns elementos que estão presentes nos anos 

iniciais também fazem parte das aulas de Matemática dos anos finais, como mencionado na 

fala 7.9,  é mais um indício da importância dos professores que atuarão nos anos finais terem 

conhecimentos sobre o ensino nos primeiro anos de escolarização. 

 Ao discutirmos as AOE´s que foram desenvolvidas nos anos iniciais, tínhamos duas 

metas: a primeira estava relacionada a verificar como os futuros professores entendiam essa 

organização do ensino e a segunda estava vinculada ao modo como eles percebiam o 

conteúdo matemático que estava presente em cada uma dessas atividades. Esse 

encaminhamento resultou na seguinte questão: A partir do ensino de multiplicação nos anos 

inicias, podemos também ensinar potências? A reflexão sobre essa questão encontra-se no 

oitavo episódio. 
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 O oitavo episódio foi originado a partir da discussão entre o pesquisador e três 

colaboradoras. 

 

Episódio VIII: Pensando o ensino para os anos iniciais. 

8.1 Pesquisador: Como ensinar potência nos anos iniciais? O que precisamos para ensinar 

potenciação? 

 

8.2 Ana: Multiplicação. Eu acho que quando for ensinar multiplicação já pode ser usado 

esse conceito, porque é ali que ela [criança] vai aprender. Se ela aprender desse jeito, ela 

não vai esquecer. 

 

8.3 Catarina: E tu chega tão pertinho da potência, quando tu faz a tabuada. Quando tu tem 

a potência, nada mais é do que multiplicar a base quantas vezes indicar o expoente, mas 

isso é uma multiplicação. Claro, tem nome apropriado, mas, mesmo assim, não precisa 

tratar como se fossem coisas diferentes. E outra coisa: é só uma notação diferente. Quando 

você usa o expoente para escrever dois vezes dois vezes dois e coloca dois na potência três. 

Para criança é fácil, é só contar. 

 

8.4 Ana: O problema é que a gente divide o conteúdo. Eu vi quando trabalhei com o 6º ano. 

Acho que frações estão totalmente desligadas com os números decimais, são tratados como 

duas coisas bem diferentes, não se liga uma coisa com a outra. A mesma coisa com a 

potência, não se diz que potência é uma multiplicação. 

 

8.5 Ana: Querem dividir uma coisa que é interligada, a Matemática é interligada.  

 

 As discussões que partiram dos conteúdos dos anos iniciais levaramos futuros 

professores a refletir também sobre os anos finais. Ao pensarem no ensino de multiplicação 

nos primeiros anos de escolarização, os futuros professores também acabaram trazendo à tona 

estratégias de ensino da potenciação nos anos finais. O que vai fazer com que a criança 

aproprie-se do conceito de potenciação como multiplicação de fatores iguais? É a apropriação 

do conceito de multiplicação. 

 A constatação presente na fala 8.4 expressa o modo como os conteúdos são tratados 

desde a Educação Básica, não se fazendo as conexões necessárias para que o aluno possa 

perceber que os conceitos, que são introduzidos ao longo de todo esse período, são 

decorrência de outros que já foram estudados e apropriados em anos anteriores. Quando o 

professor dos anos finais vai ensinar, por exemplo, um novo conjunto numérico, não 

substituirá os conhecimentos que os alunos já possuem nem ainda ensinará algo 

completamente novo, mas sim ampliará o conceito de número. 



160 

 

 Contudo, devemos ter o cuidado para compreender que isso não implica ―agregar‖ 

mais uma parte de um conteúdo que deve estar compreendido pelo aluno. Embora exista 

relação entre os conhecimentos, não basta ir apenas juntando novas informações e esperar que 

o aluno, sozinho, perceba a conexão e a relação que existe entre esses saberes. Isso é tão 

habitual que os próprios futuros professores só conseguem enxergar algumas relações quando 

se colocam na discussão dos conteúdos dos anos iniciais. 

 De modo geral, essa unidade possibilitou pontuar dois elementos relevantes. O 

primeiro diz respeito ao fato de o professor de Matemática vivenciar atividades diferenciadas 

para o ensino de Matemática. Essa ação auxiliará na construção de uma nova identidade 

docente, rompendo, desse modo, concepções que trazemos ao chegarmos ao curso de 

formação inicial. 

 O segundo elemento revela a necessidade de estabelecermos uma conexão entre os 

conteúdos matemáticos que são estudados nos diferentes níveis de ensino. Isso possibilitará 

ao aluno entender a Matemática como uma ciência única, dotada de particularidades e 

singularidades, mas que converge para um único objetivo: satisfazer as necessidades 

humanas. Mas isso só será possível se os professores tiverem a oportunidade de confrontar-se 

com situações que lhes permitam enxergar essa particularidade, já que, normalmente, na 

formação inicial, isso não está presente. 

 A unidade IV desse subcapítulo busca discutir o modo como a ideia do discreto e do 

contínuo entrelaça-se no estudo de medidas. 

 

 

Unidade IV. O discreto e o contínuo que se encontram nas medidas 

 

 Essa unidade origina-se a partir da discussão de uma atividade de ensino que foi 

desenvolvida com o objetivo de trabalhar o conceito de medidas
27

. Nossa intenção, com esta 

atividade, foi fomentar a discussão sobre a relação entre o conceito de medida e o de número. 

No encontro desse dia, contamos com a presença da professora Simone Pozebon. 

 Quando pensamos em quantidades no campo da Matemática, elas podem ser de dois 

modos: discretas ou contínuas. Ao operar no conjunto dos números naturais, estamos 

trabalhando discretamente com os elementos, por exemplo, quando contamos as quantidades 

de determinados tipos de objetos, estamos nomeando cada um desses objetos, a fim de 

                                                           
27

 Essa atividade está apresentada de forma mais clara na dissertação: POZEBON, S. Formação de futuros 

professores na organização do ensino de Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental: 

aprendendo a ser professor em um contexto específico envolvendo medidas. 2014. Dissertação (Mestrado em 

Educação), Universidade Federal de Santa Maria, RS, 2014. 
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sabermos a quantidade exata que existe nesse conjunto. No entanto, essa medida pode ser 

realizada ao compararmos um objeto (instrumento padrão) a outro que queremos medir. Por 

exemplo, se quisermos saber quantas vezes o metro cabe em um determinado objeto,  

compararemos esses dois objetos. A comparação entre eles poderá gerar uma medida discreta. 

 A partir dessa ideia, foi apresentada uma atividade para o ensino de medidas, dessa 

discussão foi extraído o episódio XI, referente ao quarto encontro entre o pesquisador, os 

colaboradores e a professora Simone Pozebon. 

 

Episódio XI: Pensando possibilidades para o ensino de medidas 

(Apresentação de uma AOE que tinha como objetivo o trabalho com medidas) 

11.2 Pesquisador: A questão era o seguinte: as plantas não podiam ficar muito juntas, 

porque senão elas iriam morrer. Mas, se fossem colocas muito separadas, daria para 

aproveitar o terreno. Pensando na função da Matemática, qual é? Auxiliar o melhoramento 

da nossa vida. Então, neste sentido, como a Matemática pode me auxiliar a organizar essa 

planta de forma que ela não morra e que eu não desperdice o meu espaço? 

11.3 Simone: Se já deu certo com um canteiro, o outro devia ser de forma semelhante. Eles 

tinham que comparar o bom e o ruim e, utilizando um instrumento, estabelecer a mesma 

medida para o canteiro que estava ruim. 

11.4 Pesquisador: Vocês acham que esse problema desencadeador dá conta de trabalhar 

com esse conceito? 

11.5 Catarina:O conceito sim, pois a ideia da medida, a priori, é sempre da comparação. 

Se eu quiser inventar uma unidade de medida, que seja uma caneta, eu posso. Claro que 

não vai ser uma medida no sistema internacional, mas ela carrega, no cerne dela, o 

conceito: o de comparar. 

(Discussão da introdução do metro) 

11.6 Simone: O primeiro problema era o ato de medir, o segundo, a necessidade de 

padronizar e o terceiro se referia a conhecer e saber utilizar corretamente a unidade padrão 

que é estabelecida. Aí, nós tivemos uma terceira personagem que era uma viajante gaúcha 

que relatou para as crianças vários países que ela conheceu. Como ela sempre comprava 

lenços nesses lugares, ela sempre pedia 5 palmos ou 5 medidores de lenço, mas nunca dava 

certo porque as medidas eram diferentes. Fomos relacionando essas informações com os 

países e ficou uma discussão bem legal, geografia junto com a matemática. No final, não 

sabíamos resolver a situação e um aluno falou do metro. 

11.7 Catarina: Eu acho que, se a gente fosse trabalhar com medida, a primeira coisa que a 

gente iria trabalhar era o metro. E tem todo um caminho. Isso é conceito. Essa ideia de 

comparação, o padrão e da padronização conhecida, é possível desenvolver todo um 

conceito corresponde a todas as etapas. 
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 Os futuros professores de Matemática, ao analisarem a atividade desenvolvida, 

discutiram a importância de ações que permitam aos alunos compreender o conceito presente 

em cada conteúdo estudado. 

 No que diz respeito a esse episódio, percebemos que os futuros professores expressam 

sua compreensão sobre possibilidades para o ensino de Matemática diferentes das usualmente 

adotadas. Na fala 11.7, a colaboradora reconhece que existem modos diferentes do que 

habitualmente são usados no ensino e que podem trazer resultados mais satisfatórios para os 

processos de aprendizagem. Ou seja, sua fala parece expressar a ideia de não partir de um 

conhecimento pronto, mas buscar colocar o aluno no movimento de sua construção. No caso 

do sistema de medidas, o metro constitui-se como ponto de chegada, e não de partida, como 

usualmente é feito, conforme podemos perceber na afirmação de que ―se a gente fosse 

trabalhar com medida, a primeira coisa que a gente iria trabalhar era o metro‖ (Fala 1.7). 

 No geral, essa discussão tende a provocar reflexões sobre o modo como o ensino da 

Matemática nos anos iniciais, através de uma atividade organizada nossa a partir dos 

conceitos, pode levar à aprendizagem. Tomando por base nossos pressupostos, temos 

entendido que uma possibilidade de fazer isso é na perspectiva da Atividade Orientadora de 

Ensino, entendida como ―[...] aquela que se estrutura de modo a permitir que os sujeitos 

interajam, mediados por um conteúdo negociando significados, com o objetivo de solucionar 

coletivamente uma situação-problema‖ (MOURA, 2001, p. 155). 

 Indícios do reconhecimento desse trabalho aparecem na fala 11.5, quando a 

colaboradora expressa perceber que esse tipo de organização de ensino permite ao aluno 

aprender mais do que algoritmos e regras, ela auxilia na construção de um conhecimento 

sólido para o aluno. 

 Essa unidade levou-nos à reflexão de que, na formação inicial, o professor de 

Matemática precisa vivenciar possibilidades distintas de organização do ensino que visam à 

aprendizagem do aluno. Essa ação é importante, pois permite que ele possa fazer relações 

entre os diferentes conhecimentos, além de possibilitar que conheça modos diferentes de 

ensinar a partir dos anos inicias do ensino fundamental. 

 Encerrada a análise realizada dos encontros do espaço formativo, no próximo capítulo, 

trazemos algumas considerações sobre o desenvolvimento desta pesquisa. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vejo educação como uma estratégia de estímulo ao desenvolvimento individual e 

coletivo, gerada por esses mesmos grupos culturais com a finalidade de se manterem 

como tal e de avançarem na satisfação de necessidades de sobrevivência e de 

transcendência (D´AMBROSIO, 1997, p. 8). 

 

 As necessidades, aliadas aos motivos que levaram a construção desta investigação, 

ancoraram-se nas experiências vivenciadas durante os caminhos percorridos na formação 

inicial e nas experiências em ações oportunizadas durante esse mesmo período. A pretensão 

de entendermos um pouco mais sobre formação inicial do professor de Matemática foi 

desencadeando, ao longo do tempo, uma atividade de pesquisa. 

 Acreditamos que pesquisas com foco no professor e na sua formação sejam 

importantes, já que contribuem para melhor compreendermos os processos de ensino e 

aprendizagem. Neste sentido, o presente estudo buscou investigar o modo como os 

acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa Maria - 

UFSM, que estão realizando o Estágio Supervisionado, compreendem a Matemática que é 

estudada nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Entendemos que a formação inicial deve permitir que o futuro professor entenda o seu 

papel na formação das futuras gerações, dotando esse profissional de uma bagagem, não 

somente em termos de conteúdos, mas também de outros elementos essenciais para o 

desenvolvimento dessa profissão que, a cada dia, torna-se mais complexa e desafiadora, 

diante das constantes mudanças pela qual passamos. Neste sentido, concordamos com 

D´Ambrosio (0997), quando ele sublinha que: 

O grande desafio para a educação é pôr em prática hoje o que vai servir para o 

amanhã. Pôr em prática significa levar pressupostos teóricos, isto é, um saber/fazer 

acumulado ao longo de tempos passados, ao presente. Os efeitos da prática de hoje 

vão se manifestar no futuro. Se essa prática foi correta ou equivocada só será notado 

após o processo e servirá como subsídio para uma reflexão sobre os pressupostos 

teóricos que ajudarão a rever, reformular, aprimorar o saber/fazer que orienta nossa 

prática (D´AMBROSIO, 1997, p. 80). 

 Cientes da amplitude do objetivo deste estudo, elencamos objetivos específicos que 

nortearam as ações que compõem a pesquisa. Nossa investigação foi realizada nas seguintes 

etapas: levantamento bibliográfico da produção presente nos anais dos últimos dez anos em 
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quatro eventos em nível nacional; coleta de dados, utilizando um questionário estruturado e a 

constituição de um espaço formativo. 

 O desencadeamento dessas etapas, embora por questões metodológicas tenha sido 

realizado separadamente, foi entendido como momentos de um mesmo processo que visava a 

atingir o objetivo proposto. Dessa forma, permitiu-nos apontar alguns elementos que se 

mostraram como relevantes para contribuir com a produção de novos conhecimentos acerca 

da formação de professores. 

Ao propormo-nos elencar produções acadêmicas cujo foco de pesquisa estava 

relacionado à formação de professores de Matemática, mais especificamente àqueles que 

estejam realizando a atividade de Estágio Supervisionado, realizamos um mapeamento das 

produções dos últimos dez anos em quatro eventos de nível nacional. A partir desse 

levantamento, podemos perceber a importância que as pesquisas apontam para o Estágio 

Supervisionado como espaço de aprendizagem da docência. De modo geral, foi possível 

observar, nas produções acadêmicas, que a formação inicial pode ser investigada, no espaço 

do Estágio Supervisionado, em diferentes âmbitos, utilizando diversos recursos, como 

ambientes virtuais, questionários ou as próprias produções realizadas pelos futuros 

professores como relatório de atividades ou planos de aulas. 

Além disso, o estudo desses trabalhos contribuiu para um aprofundamento sobre o 

tema referente à formação inicial, além de permitir conhecer outros modos de produzir 

conhecimento na área da Educação. Esses resultados indicaram-nos a importância de voltar o 

nosso olhar para futuros professores de Matemática que se encontram nesse momento de 

formação. 

Visando a conhecer o que os futuros professores pensam sobre as questões 

relacionadas a sua formação, à organização do ensino e à relação entre os anos iniciais e os 

anos finais do Ensino Fundamental, realizamos um questionário composto por dezesseis 

perguntas. O questionário foi desenvolvido em um ambiente virtual que permitiu que os 

colaboradores respondessem de forma que mantivessem seu anonimato. 

As questões giravam em torno de quatro blocos: Percepção sobre a Educação Matemática nos 

anos iniciais, Formação do professor, Organização do Ensino e Relação anos iniciais e anos 

finais do Ensino Fundamental. De modo geral, podemos perceber, a partir dos questionários, 

que, ao concluir seu curso de formação inicial, o futuro professor de Matemática não possui 

total clareza em relação a alguns aspectos que dizem respeito aos anos iniciais. 

 A partir da análise das respostas obtidas no questionário, destacamos a importância do 

futuro professor de Matemática que  atuará nos anos finais e no Ensino Médio aproximar-se 
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da Matemática nos anos iniciais, tanto em termos de organização do ensino quanto em termos 

de conteúdos. Podemos perceber que os futuros professores, colaboradores desta pesquisa, 

mostram-se preocupados em entender as particularidades dessa etapa do Ensino Fundamental, 

pois, a partir do sexto ano, serão eles que trabalharão com esses alunos e o curso de 

licenciatura nem sempre oportuniza que isso aconteça. 

 A preocupação evidenciada nas respostas dadas por alguns dos colaboradores aponta 

para a necessidade do curso de formação inicial oferecer uma formação centrada na 

compreensão dos conceitos matemáticos, pois essa compreensão permitirá aos futuros 

professores organizar seu ensino de forma que o aluno compreenda mais do que apenas os 

algoritmos. 

Para compreender como um espaço pode constituir-se como formativo para 

acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática ao discutir sobre conteúdos relativos aos 

anos iniciais, organizamos cinco encontros presenciais, onde as discussões giraram em torno 

de conteúdos dessa etapa de escolarização. A partir das evidências registradas durante as 

discussões nos encontros, acreditamos que esse espaço tenha se configurado como formativo, 

pois permitiu aos licenciandos em Matemática discutir questões que não haviam sido 

abordadas em sua formação inicial. 

Os dados permitem-nos dizer que os futuros professores de Matemática que estão 

realizando Estágio Supervisionado reconhecem a importância da Matemática ensinada nos 

primeiros anos de escolarização, embora, em alguns momentos, não demonstrem ter clareza 

do modo como se dá a organização dessa disciplina nos anos iniciais. Eles também 

reconhecem que o trabalho do pedagogo não é uma tarefa fácil e que, embora eles estejam 

concluindo um curso de licenciatura em Matemática, não se sentem preparados para atuarem 

nos primeiros anos de escolarização. Embora tenhamos a clareza de que sua formação não 

seja para atuar nesse nível de ensino, destacamos que eles demonstram a preocupação e o 

reconhecimento de que, nessa etapa, o ensino necessita de profissionais bem formados para 

desenvolverem o trabalho docente. 

 No Esquema 16, apontamos três elementos centrais que destacamos nesse momento de 

conclusão dos resultados desta pesquisa. 
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Esquema 16 – Elementos relevantes da pesquisa 

Fonte: Esquematização do autor. 

 

 

Um elemento que destacamos como consideração sobre a pesquisa realizada é a 

atribuição de novos sentidos pelos futuros professores. Isso fica evidenciado ao olharmos para 

os questionários e, posteriormente, analisarmos o espaço formativo. Ao discutirem sobre os 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática, os futuros professores conseguiram 

atribuir novos sentidos a um conteúdo ensinado nos anos iniciais ao perceberem a relação 

com os anos finais do Ensino Fundamental. Ainda, no momento em que os futuros 

professores percebem que o ensino da Matemática pode ser organizado através de uma 

atividade que desperta no aluno a necessidade de aprender, ou seja, o sentido de ensinar está 

relacionado ao aprender do aluno. Em relação a isso, destacamos que a discussão de 

Atividades Orientadoras de Ensino foi de grande importância, pois os futuros professores 

puderam refletir sobre um modo diferente de organizar o ensino. 

Essa proposta teórica-metodológica para o ensino de Matemática tem se mostrado de 

grande valia no momento da organização de ações para serem desenvolvidas em sala de aula. 

Para os colaboradores desta pesquisa, a Atividade Orientadora de Ensino converte-se em mais 

uma possibilidade para o futuro professor de Matemática. 

O segundo elemento destacado diz respeito ao modo como a formação, por vezes, não 

fornece subsídios para que o futuro professor possa discutir sua própria formação. Neste 

sentido, o espaço formativo converteu-se em um espaço de aprendizagem para todos os 

Atribuição de novos 
sentidos 

A falta de 
subsídios na 

formação inicial 

Relação entre os 
anos iniciais e os 

anos finais 
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envolvidos, em especial, por oportunizar, nas discussões que aconteceram, que todos tivessem 

a oportunidade de contribuir com suas experiências, dúvidas e anseios. O relato dos futuros 

professores aponta para a pouca relação entre os conhecimentos estudados no curso de 

formação inicial e a prática docente, ou seja, o curso de formação inicial mostra-se frágil no 

que diz respeito a dotar esse futuro professor com ferramentas suficientes para a sua futura 

prática pedagógica, em especial, por oportunizar discussões sobre a relação entre a 

Matemática aprendida e a Matemática a ser ensinada somente nas disciplinas pedagógicas, 

atribuindo ao curso uma fragmentação em dois tipos de disciplinas. 

Essa fragmentação não permite que o futuro professor compreenda o seu processo 

formativo como algo único, em que ele necessita tanto das cadeiras de cunho específico 

(onde, muitas vezes, os futuros professores perguntam-se porque precisam estudar uma 

matemática superior tão abstrata e distante daquela que será ensinada) quanto das cadeiras 

pedagógicas. 

 O terceiro ponto que destacamos como consideração, e que efetivamente tem a ver 

com o objetivo desta investigação, é a relação que os futuros professores estabeleceram entre 

os anos iniciais e os anos finais do Ensino Fundamental. A atribuição da importância da 

relação entre essas etapas ficou evidenciada no momento em que os colaboradores puderam 

reconhecer que as atividades que são desenvolvidas nos anos iniciais são relevantes para a 

construção de conceitos no campo da Matemática. 

 As discussões também oportunizaram a reflexão sobre o modo como os 

conhecimentos matemáticos são organizados ao longo de toda Educação Básica, mostrando, 

dessa forma, a unicidade que deve estar presente ao pensarmos em ações que visem a 

promover a aprendizagem dos alunos. Percebemos que os colaboradores, quando em um 

espaço que lhes permita refletir sobre essa relação, frente a atividades relativas a esses 

conteúdos, conseguiram estabelecer uma relação bem estreita no que diz respeito a isso, pois, 

através das atividades apresentadas, eles apontaram a importância que o professor dos anos 

iniciais possui no ensino dessa disciplina. 

 Por fim, acreditamos que nosso estudo tem limitações que nos fazem querer 

aprofundar essa temática para que possamos compreender de forma mais clara a relação que o 

futuro professor de Matemática estabelece com o ensino que ele organiza e aquele que é 

organizado pelo professor dos anos inicias, bem como 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. Defendemos que 

parte das limitações ou problemas que existem em relação aos processos de ensino e 
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aprendizagem da Matemática pode ser superada na medida em que os professores possam 

desenvolver o trabalho de forma conjunta, compartilhando as suas experiências e os seus 

conhecimentos. 
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Apêndice A – Lista dos trabalhos analisados a partir da pesquisa nos anais dos eventos 

 

Quadro X – Lista dos trabalhos selecionados nos anais dos eventos 

 

Autor(es) Titulo Ano Evento 
LOPES, Rosemara 

Perpetua 

FURKOTTER, 

Monica 

O papel atribuído às tecnologias de 

informação e comunicação (TDI) em 

processos de ensino e aprendizagem por 

futuros professores de Matemática.  

2012 IX Anped Sul 

GESSINGER, Rosana 

Maria 

LIMA, Valderez 

Marina do Rosário 

BORGES, Regina 

Maria Rabello 

A reflexão sobre a prática nas aulas de 

Estágio Supervisionado em Matemática 

2010 X ENEM 

CARDIM, Viviane 

Rocha 

GRANDO, Regina 

Célia 

Saberes sobre a docência na formação inicial 

de professores de Matemática 
2008 

31º reunião 

Anped 

MARTINS, Rosana 

Maria 

ROCHA, Simone 

Albuquerque da 

Tornando-se professora: narrativas sobre os 

processos de constituição de identidade 

docente de licenciados em Matemática. 
2013 

36º reunião 

Anped 

GONÇALVES 

JÚNIOR, Marcos 

Antonio 

Perscrutando diários do Estágio 

Supervisionado da Licenciatura em 

Matemática 

2013 XI ENEM 

LEVY, Lênio 

Fernandes 

MANFREDO, 

Elizabeth Cardoso 

Gerhardt 

GONÇALVES, Tadeu 

Oliver 

A investigação e a reflexão na constituição da 

identidade dos professore de Matemática em 

formação 

2010 X ENEM 

NONATO, Karla 

Jocelya 

SOUZA, Neusa Maria 

Marques de 

O estágio em Matemática afastando 

acadêmicos da sua profissão 
2010 X ENEM 

LUDWIG, Paula Isabel 

GROENWALD, 

Claudia Lisete Oliveira 

Formação inicial de professores de 

Matemática: situações vivenciadas pelos 

alunos na realização do Estágio 

2007 IX ENEM 

POSSOBON, Marta 

Cristina Cezar 

BATTISTI, Isabel 

Koltermann 

NEHRING, Cátia 

Maria 

Processos de compreensão na constituição do 

professor de Matemática em vivencia de 

Estágio Supervisionado 
2012 V SIPEM 

MELLO, Simone 

Portella Teixeira de 

LINDNER, Luciana 

Martins Teixeira 

A constituição dos estágios na formação 

docente: Observações de alunos e professores 
2012 

IX ANPED 

Sul 

LEVY, Lênio 

Fernandes 

A constituição da identidade de professores 

de Matemática (em formação inicial) 
2013 XI ENEM 
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Autor(es) Titulo Ano Evento 
LEVY, Lênio 

Fernandes 

Pesquisa docente da própria prática durante o 

Estágio Supervisionado de professores de 

Matemática em formação inicial. 

2013 XI ENEM 

MARTINS, Rosana 

Maria 

ROCHA, Simone 

Albuquerque da 

Nos memórias de formação: o estágio como 

possibilidade de desenvolvimento da 

constituição da identidade docente de 

licenciandos de Matemática 

2013 XI ENEN 

FILHO, José Paulino 

ASSIS, Márcia Maria 

Alves de 

O componente curricular prática pedagógica: 

um estudo no campo da formação do 

professor de Matemática 

2013 XI ENEM 

BURKERT, Rogério 

Sacramento 

Conhecimento específico e pedagógico como 

horizonte de formação – olhares de 

licenciandos em Matemática 

2013 XI ENEM 

MAGALHÃES, Ana 

Paula de A. S. 

ROSA, Dalva Eterna 

Gonçalves 

Prática reflexiva no Estágio Supervisionado 

dos cursos de formação de professores de 

Matemática da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG) 

2010 X ENEM 

BELLO, Samuel 

Edmundo López 

BREDA, Adriana 

Saberes, prática e dificuldades pedagógicas: 

implicações curriculares para os novos 

estágios de docência nos cursos de 

licenciatura em Matemática 

2007 IX ENEM 

NEHRING, Cátia 

Maria 

SILVA, Denise Knorst 

POZZOBON, Marta 

Cristina Cezar 

Formação de professores de Matemática na 

perspectiva do desenvolvimento profissional 

– enfocando as disciplinas de práticas do 

ensino 

2007 IX ENEM 

NOGUEIRA, 

KelyFabriciaPereira 

PEREIRA, Patrícia 

Sândalo 

Prática como componente curricular: uma 

proposta para a licenciatura em Matemática  
2012 V SIPEM 

VARIZO, Zaíra da 

Cunha Melo 

ROCHA, Luciana 

Parente 

Ressignificação do Estágio Supervisionado 

na formação do professor de Matemática da 

UFG 
2012 V SIPEM 

PIRES, Maria 

Auxiliadora Lisboa 

Moreno 

Formação Inicial de professores de 

Matemática na Bahia – O Estágio 

Supervisionado 

2013 XI ENEM 

KIST, Milton Impressões de professore formadores sobre a 

prática como componente curricular 
2013 XI ENEM 

RONCAGLIO, 

Viviane 

BATTISTI, Isabel 

Koltermann 

POZZOBON, Marta 

Cristina Cezar 

Um componente de Estágio na formação do 

professor de Matemática: o que indicam as 

produções de licenciandos? 
2013 XI ENEM 

DAUANNY, Erika 

Barroso 

Estágio e TCC: Um contexto formativo 

mediado pela investigação sobre a prática 

pedagógica na formação do professor de 

Matemática 

2010 X ENEM 

MARCATTO, Flavia 

Sueli Fabiani 

Um panorama da prática nos projetos 

pedagógicos de cursos de licenciatura em 

Matemática 

2013 XI ENEM 

MELO, Marisol Vieira  Estágio Supervisionado na licenciatura em 2013 XI ENEM 
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Autor(es) Titulo Ano Evento 
Matemática: contextos e práticas formativas 

desenvolvidas nas pesquisas brasileiras 

CARVALHO, Diego 

Fogaça 

PASSOS, Marinez 

Meneghello 

O Estágio Curricular Supervisionado e a 

decisão do licenciado em querer ser professor 

de Matemática  
2012 V SIPEM 

GARCIA, Tânia Marli 

Rocha 

PENTEADO, Miriam 

Godoy 

Internet e formação de professores de 

Matemática: desafios e possibilidades 
2006 

29º reunião 

Anped 

COELHO, Maria 

Aparecida Vilela 

Mendonça Pinto 

A formação de professores em um curso de 

licenciatura a distância 2013 XI ENEM 

SANTOS, Mariza dos 

ALBUQUERQUE, 

Marlos Gomes de 

O Estágio Supervisionado na formação de 

professores: dificuldades e contribuições 

expostas por acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática – UNIR, 

Campus de JI - Paraná 

2013 XI ENEM 

FILLOS, Leoni 

Malinoski 

Relatório de Estágio Supervisionado como 

registro da reflexão na profissionalização do 

professor de Matemática 

2013 XI ENEM 

ARAUJO, Raquel 

Martins 

Refletindo sobre a formação docente: 

possibilidades de um projeto de ensino 
2010 Anped Sul 

ARAUJO, Viviane 

RauppNunes de 

DAMAZIO, Ademir 

Concepções de formação inicial de 

professores de Matemática: um olhar da 

Filosofia da Educação Matemática 

2008 Anped Sul 

LOPES, Anemari 

Roesler Luersen Vieira 

Clube de Matemática: a formação inicial de 

professores e o estágio compartilhado 
2004 VIII ENEM 

LOPES, Anemari 

Roesler Luersen Vieira 

Ensinar e aprender Matemática: alguns 

aspectos sobre a aprendizagem da docência 

na formação inicial de professores 

2005 
28º reunião 

Anped 

DAUANNI, Erika 

Barroso 

O Estágio e as possibilidades de 

ressignificação das concepções, práticas e 

crenças de futuros professores acerca do 

ensino de Matemática 

2012 
35 reunião 

Anped 

LOPES, Anemari 

Roesler Luersen Vieira 

MOURA, Manoel 

Oriosvaldode 

A aprendizagem da docência na formação 

inicial: a situação de compartilhamento 
2006 Anped Sul 

OLIVEIRA, Helaine 

Araújo de 

ROSA, Ana Claudia 

Ferreira 

AGUAIR, Deocliza de 

Souza 

A importância do Estágio Supervisionado na 

formação de professores de Matemática: 

Perspectiva dos discentes do IFTO – Campus 

Paraíso do Tocantins 
2013 XI ENEM 

CEDRO, Wellington 

Lima 

O professor de Matemática em formação: 

discutindo os motivos da atividade 

pedagógica 

2012 V SIPEM 

SANTANA, Flávia 

Cristina de Macedo 

GRILO, Jaqueline de 

Souza Pereira 

Programa novos talentos: possibilidades para 

o estágio Supervisionado no curso de 

licenciatura em Matemática 
2013 XI ENEM 

MAGALHÃES, Ana A reflexão do Estágio Supervisionado dos 2012 V SIPEM 
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Autor(es) Titulo Ano Evento 
Paula de Almeida 

Saraiva 

cursos de Matemática da UEG 

POZZOBON, Marta 

Cristina 

A constituição de conhecimentos 

profissionais de licenciandos de Matemática 

em estágio Supervisionado 

2012 IX Anped Sul 

ZUFFI, Edna Maura O Estágio Supervisionado e o enfrentamento 

de uma realidade escolar como espaço de 

aproximação entre teoria e prática 

2007 IX ENEM 

AZEVEDO, Priscila 

Domingues de 

PRATES, Uaiana 

PAEZ, Gisele Romano 

Estágio Supervisionado na licenciatura em 

Mate,ática da UFSCar: contribuindo para o 

desenvolvimento profissional de futuros(as) 

professores(as) 

2010 X ENEM 

TEIXEIRA, Bruno 

Rodrigo 

CYRINO, Márcia 

Cristina de Costa 

Trindade 

O relatório de Estágio Supervisionado 

enquanto instrumento de análise e avaliação 

da prática pedagógica para futuros 

professores de Matemática 

2010 X ENEM 

CAVALCANTE, 

Nahum Isaque dos 

Santos 

Formação do professor de Matemática: 

processos de transmissão, assimilação e 

transposição de saberes docentes nas 

disciplina pedagógicas dos cursos de 

licenciatura – um estudo de caso 

2010 X ENEM 

Fonte: esquematização do autor 
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Apêndice B – Questionário 

 

Dados de identificação dos sujeitos 

 

 

1. Nome fictício:__________________________________________________________ 

 

2. Sexo:  (   ) masculino   (   ) feminino 

 

3. Idade:________________________________________________________________ 

 

4. Ano de ingresso: ____________________ Previsão de conclusão do curso:_________ 

 

5. Você frequentou: 

(   ) Ensino Médio regular; 

(   ) Ensino Médio EJA; 

(   ) Ensino Médio Normal (magistério); 

(   ) Outros ______________________________________________________________ 

 

6. Durante a graduação você teve alguma experiência em sala de aula? Em caso afirmativo 

qual? 

 

7. É ou foi bolsista de algum projeto na UFSM? Em caso afirmativo, qual? 

 

8. Possui algum vínculo empregatício? Em caso afirmativo, qual? 
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01. Que conteúdos matemáticos você acha que são ensinados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

02. Quais conteúdos matemáticos você acredita que deveriam ser ensinados nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

03. quais as lembranças que  você teve em relação à Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

04. Como você acha que acontece o ensino da matemática nos anos iniciais? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

05. Como você acha que deveria ser ensinada a Matemática nos anos inicias; 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

b. Formação do professor 

 

06. Ao longo do curso de Licenciatura em Matemática existem disciplinas referentes aos 

conhecimentos específicos e referentes aos conhecimentos pedagógicos. Você percebe relação 

entre elas? Em caso afirmativo que relação é essa? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

07. Quais características você identifica em bom professor que ensina Matemática nos anos 

iniciais? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

08. Quais características você identifica em bom professor que ensina Matemática nos anos 

finais do Ensino Fundamental? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

a. Percepção sobre a Educação Matemática nos anos iniciais. 
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09. Que disciplinas você acredita que irão auxiliar na organização das ações que será 

desenvolvida junto aos alunos durante a realização do Estágio Supervisionado? ___________  

 __________________________________________________________________________  

 

10. Você se consideraria apto para ensinar matemática nos anos iniciais: Justifique. ________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

c. Organização do Ensino 

 

11. Durante a realização do Estágio Supervisionado você terá a oportunidade de vivenciar as 

singularidades do trabalho docente, e isso incluirá desde o planejamento até a avaliação das 

ações desenvolvidas junto aos alunos. Para você, qual a importância da organização do 

ensino? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

12. De que modo a forma como o professor organiza o ensino interfere nos processos de 

ensino e aprendizagem? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

13. Como você acha que devem ser organizadas as aulas de Matemática nos anos iniciais? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

14. Do mesmo modo como organizamos o ensino da Matemática para os anos iniciais 

também podemos ser organizar o ensino para os anos finais do Ensino Fundamental? 

Justifique sua resposta. ________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

d. Relação anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 

 

15. Em sua opinião existe relação entre os conhecimentos matemáticos trabalhados nos Anos 

Inicias e os trabalhados a partir do 6º ano do Ensino Fundamental? Caso a resposta seja 

afirmativa, que relação é essa? __________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

16. Como você acredita que deve ser feita a transição dos anos iniciais para os anos finais do 

Ensino Fundamental em termos de conteúdos matemáticos e o modo como o professor 

organiza seu ensino? __________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

- Título do projeto: Educação matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

Princípios e práticas da organização do ensino – N
o
 CAAE/CEP:05743012.9.0000.5346.  

- Pesquisador responsável: Anemari RoeslerLuersen Vieira Lopes  

- Instituição/Departamento: UFSM – CE – Departamento de Metodologia do Ensino  

- Telefone para contato (inclusive a cobrar): (55) 8100-0024 

- Pesquisadores participantes: Luis Sebastião Barbosa Bemme, Paula Lucion, Vanessa Zuge 

- Telefones para contato: (55) 3307 3705  

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em 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 será investigar as relações entre o desempenho escolar 

dos alunos, representado pelos dados do INEP e a organização curricular de matemática nos 

Anos Iniciais de Ensino Fundamental.  

Participação: Sua participação será através de encontros formativos que serão realizados no 

Centro de Educação na Universidade Federal de Santa Maria. Estes encontros serão filmados 

e fotografados sendo que o que você falar será registrado para posterior estudo. Salientamos 

que as discussões realizadas nos encontros poderão ocasionar algum desconforto emocional 

uma vez que se referem diretamente a sua atividade de docência, sendo que se julgar alguma 

delas, ou mesmo todas, inconvenientes terá a liberdade de solicitar a retirada destes registros. 

Sua participação não trará qualquer benefício direto, mas proporcionará um melhor 

conhecimento a respeito da organização curricular do ensino de matemática nos anos iniciais. 

 

♦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 do estudo é de março 

de 2014 a dezembro de 2014, enquanto você participar 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.  
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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, descrevendo o estudo ―Educação matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental: Princípios e práticas da organização do ensino‖. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, 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 ____, de _____________ de 20___ 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Pesquisador responsável  

 

 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, 

nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria – RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 

Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: www.ufsm.br/cep 
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Anexo B – Carta dos Caitités 

 

 

 


