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RESUMO
CAMARGO, M. V. S. P. Contribuições da Atividade Orientadora de Ensino para a
organização do ensino de álgebra. 131 f. Dissertação – Programa de PósGraduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2020
O objetivo desta pesquisa é analisar as contribuições da Atividade Orientadora de
Ensino para a organização do ensino de álgebra. Foram consultadas as produções
dos membros do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica
(GEPAPe), ou seja, as produções científicas disponibilizadas em revistas, livros ou
capítulos de livros registradas no Currículo Lattes dos pesquisadores do grupo. O
critério adotado para a seleção das produções foi buscar as que continham, no título,
nas palavras-chave ou no resumo, as palavras Atividade Orientadora de Ensino (AOE)
e álgebra. Para a análise, foi dada ênfase às que evidenciavam as Situações
Desencadeadoras de Aprendizagem (SDAs), considerada a materialização da ação
central da Atividade Orientadora de Ensino em relação ao ensino de álgebra. É por
meio desta materialização que se torna possível a compreensão sobre o que é
álgebra, seu movimento, sua essência, pois são nestas ações que estão inseridos o
movimento histórico-lógico dos conceitos algébricos que revelam motivos ou
necessidades humana que levaram ao seu desenvolvimento. Almejando o objetivo da
pesquisa, foi realizada síntese das produções acadêmicas selecionadas e
apresentadas as situações-problemas adotadas para superar a fragmentação e a
forma empírica de abordagem da álgebra no processo de ensino. Através da pesquisa
e análise realizada com as produções do grupo GEPAPe, foi organizado um produto
educacional no formato e-book, voltado à práxis do professor da educação básica. O
produto educacional está composto pelas ideias centrais da Atividade Orientadora de
Ensino, pelos objetivos abordados nas Situações Desencadeadoras de Aprendizagem
para o ensino de álgebra, pela forma a serem tratadas e dinamizadas pelo professor,
além dos aspectos que orientam a organização do ensino à luz da Teoria HistóricoCultural e da Teoria da Atividade. A intencionalidade do e-book é apresentar uma base
teórico-metodológica para a organização do ensino de álgebra, a esses profissionais,
otimizando seus processos de ensino.
Palavras-chave: Atividade Orientadora de Ensino. Ensino de Álgebra. Teoria
Histórico-Cultural. Teoria da Atividade.

ABSTRACT
CAMARGO, M. V. S. P. Contributions of Teaching Guiding Activity to the
organization of álgebra teaching. 131 f. Dissertation - Graduate Program in
Scientific, Educational and Technological Training, Federal Technological University
of Paraná. Curitiba, 2020.
The objective of this research is to analyze the contributions of the Teaching Guidance
Activity to the organization of algebra teaching. The productions of the members of the
Group of Studies and Research on Pedagogical Activity (GEPAPe) were consulted,
that is, the scientific productions made available in magazines, books or book chapters
registered in the Lattes Curriculum of the researchers of the group. The criterion
adopted for the selection of productions was to search for those that contained, in the
title, in the keywords or in the summary, the words Teaching Orientation Activity (AOE)
and algebra. For the analysis, emphasis was given to those that highlighted the
Triggering Situations of Learning (SDAs), considered the materialization of the central
action of the Teaching Guiding Activity in relation to the teaching of algebra. It is
through this materialization that it is possible to understand what algebra is, its
movement, its essence, since it is in these actions that the historical-logical movement
of algebraic concepts is inserted that reveal human reasons or needs that led to its
development. Aiming at the research objective, a synthesis of the selected academic
productions was carried out and the problem situations adopted to overcome the
fragmentation and the empirical way of approaching algebra in the teaching process
were presented. Through research and analysis carried out with the productions of the
GEPAPe group, an educational product was organized in the e-book format, aimed at
the praxis of the basic education teacher. The educational product is composed by the
central ideas of the Teaching Guiding Activity, by the objectives addressed in the
Triggering Learning Situations for the teaching of algebra, by the way to be treated and
streamlined by the teacher, in addition to the aspects that guide the organization of
teaching in the light of Historical-Cultural Theory and Activity Theory. The purpose of
the e-book is to present a theoretical and methodological basis for organizing the
teaching of algebra to these professionals, optimizing their teaching processes.
Keywords: Teaching Guiding Activity. Algebra teaching. Historical-Cultural Theory.
Activity Theory.
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1 INTRODUÇÃO
O gosto pela Matemática surgiu na tenra infância, próximo aos sete anos de
idade, quando meu pai, ao final do dia, sentava-se conosco para conversar sobre seu
dia de trabalho na lavoura. Ao preparar o orçamento familiar, meu pai, mesmo com
sua simplicidade, nos dava as primeiras lições de vida e proporcionava os primeiros
contatos com o cálculo mental da porcentagem e com as quatro operações, e
planejava meu futuro, dizendo: “quando crescer, será professora”. Isso soava bem
naquele período.
Porém, a vida impôs uma nova e dura trajetória com a perda de meu pai quando
eu tinha oito anos. Órfã de mãe e pai, muitas mudanças de domicílio foram
necessárias. Apesar das mudanças, o laço emocional com a avó se sustentava e ela,
com muita sabedoria, em sua simplicidade, dizia: “vai estudar pra virar gente, minha
filha”. Assim, a valorização da educação foi o eixo motor para o futuro promissor,
comparado ao vivenciado naquele período.
O período de formação no então denominado 1º grau foi conturbado, por
inúmeros motivos: a necessidade de conciliar o estudo com o trabalho, algo comum
durante os anos 80. O enfrentamento das primeiras grandes enchentes que assolaram
o Estado de Santa Catarina, acarretando longos períodos sem aulas; dificuldades de
acesso a materiais de apoio escolar, como livros didáticos, livros para pesquisa,
acesso à biblioteca pública ou qualquer outro meio de formação, pois tudo dependia
da estrutura da escola. Além disso, o final dos anos 80 e início dos anos 90 foi um
período marcado por longas greves de professores, fato que influenciou uma tomada
de decisão diferente daquela projetada por meu pai: eu não seria professora.
Para entrar no mercado de trabalho formal, realizei cursos profissionalizantes,
trabalhei em grandes empresas, e o sonho de “fazer uma faculdade” se mantinha.
Com a crise econômica vivenciada nos anos 90 no país, conseguir trabalho e renda
era muito difícil. Nesses momentos, as lembranças guardadas no emocional tornaramse desencadeadoras para a tomada de decisão: ser professora de Matemática. Era
1998. No ano de 2002 consegui concluir a Licenciatura e o Bacharelado em
Matemática, no curso com ênfase em Matemática Financeira, pela Universidade Tuiuti
do Paraná.
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Apesar de as disciplinas do bacharelado serem mais atraentes e eu ter mais
afinidade com elas, foi na área da licenciatura que consegui trabalho, ou seja,
consegui meu sustento. Já no primeiro ano do curso (1998), iniciei um estágio
remunerado como professora em uma rede de supermercados que oferecia um
programa de ensino dentro de cada unidade para capacitar seus funcionários e
incentivá-los à conclusão do ensino básico, na época denominado 1º e 2º grau. Foi
nesse momento que tive a certeza de que essa seria de fato a minha profissão.
Muito tempo se passou, e a vida prosseguiu com a chegada de filhos, o trabalho
na rede particular de ensino, a aprovação em dois concursos do Estado do Paraná
como professora de Matemática e como professora de Física. Em 2012 consegui
retornar aos estudos efetivamente e concluí uma especialização em Ensino de
Matemática pela Universidade Tuiuti do Paraná, porém algo continuava me
incomodando profissionalmente.
Em quase vinte anos como professora de Matemática e Física da rede estadual
e instituições de ensino privado, trabalhando com os anos finais do ensino
fundamental, (8º e 9º anos), ensino médio, além de um curto período de três anos
como tutora presencial do curso de Licenciatura em Matemática EAD de uma rede de
ensino superior privado, percebi uma repetição nas dificuldades dos estudantes na
resolução e compreensão de situações-problemas envolvendo conteúdos algébricos.
Inconformada em não atingir os objetivos das aulas de álgebra, com a
incompreensão e o desinteresse por parte dos alunos ao lidar com os conhecimentos
algébricos, resolvi retornar às instituições de ensino superior em busca de formação
continuada, que oferecesse a possibilidade de organização de ensino, referencias
teórico-práticas que contribuíssem para a minha apropriação dos conceitos algébricos
e permitisse dar um sentido ao desenvolvimento desse conteúdo para os alunos,
aproximando-o do cotidiano dele, ou seja, articular a álgebra com a realidade
vivenciada pelo aluno, pelas experiências do dia-a-dia, trazendo significados a sua
aprendizagem.
Em 2016 entrei em contato com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná
– UTFPR e comecei a participar do projeto de extensão Oficina Pedagógica de
Matemática – OPM – campus Curitiba.
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A OPM, de acordo com Panossian et al. (2018), possui ações intencionais
voltadas às necessidades do professor, vinculada à Teoria Histórico-Cultural e aos
pressupostos da Atividade Orientadora de Ensino como base teórico-metodológica,
destacando a articulação teórico-prática em situações-problemas voltadas ao ensino
da Matemática.

Para trazer elementos em resposta a esta questão, pretende-se nesse texto
evidenciar os princípios que regem a organização da Oficina Pedagógica de
Matemática como ação de extensão estruturada como atividade, destacando
necessidades dos professores, objeto e objetivos das ações. Identificada
como modo de formação continuada a OPM possibilita o vínculo entre o
processo de formação dos professores e seu local de trabalho. Considera-se
ainda que a formação de professores contempla a apropriação de conceitos
historicamente acumulados e o modo de ensino, sendo necessariamente
contínua e vinculada à atuação prática do professor (PANOSSIAN et al.,
2018, p.16).

A estruturação da atividade presente na OPM, destacando as necessidades
dos professores e o local de trabalho, permite ao professor investigação, elaboração
e análise da prática docente, pois “considera-se que os professores se formam e se
desenvolvem envolvidos em atividades de ensino” (PANOSSIAN et al., 2018, p.19).
Esse projeto de extensão, OPM, conduziu ao conhecimento sobre o Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica (GEPAPe), coordenado pelo
Professor Manoel Oriosvaldo de Moura, sediado na Universidade de São Paulo (USP).
Nesse movimento de aprendizagem, um dos textos abordados na OPM, intitulado
“Atividade Orientadora de Ensino: unidade entre ensino e aprendizagem” (MOURA et
al. 2010c), foi decisivo para a presente pesquisa. Esse artigo serviu como disparador
de ações para a busca e apropriação do conceito de atividade, além da compreensão
do processo de desenvolvimento do sujeito no meio no qual está inserido.
O GEPAPe tem como objeto de pesquisa a Atividade Pedagógica, estruturada
na Atividade Orientadora de Ensino (AOE), proposta por Moura (1996), adotando
como pressupostos teóricos a Teoria Histórico-Cultural (THC), de Vygotsky (2007) e
de seu seguidor, Leontiev (2012), com a Teoria da Atividade (TA), ambos
pesquisadores de base marxista. Constituído desde o ano de 2000, é integrado por
professores pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, em especial as
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voltadas ao processo de ensino e a aprendizagem, direcionadas a contribuir para a
formação integral do sujeito.
Para Cedro, Moretti e Moraes (2019), o grupo se destaca ao intensificar seus
estudos no materialismo histórico-dialético, pela Teoria Histórico-Cultural, e por
desenvolver e ampliar o conceito da Atividade Orientadora de Ensino, reconhecendoa como instrumento metodológico de pesquisa sobre o ensino e como forma de
organizar a Atividade Pedagógica. Outro preceito importante, de acordo com os
autores, é que o GEPAPe “traz incorporada a defesa da educação escolar como
condição para a emancipação humana dos sujeitos” (CEDRO; MORETTI; MORAES,
2019, p. 435).
Esses elementos motivaram a orientação das investigações desta pesquisa,
decisão sedimentada ao considerar o tempo de atuação do GEPAPe, há praticamente
duas décadas realizando pesquisas, análises e produções bibliográficas em torno da
atividade pedagógica, à luz da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade,
garantindo uma rica e abundante fonte de dados a ser coletada e analisada.
Diante da produção científica e acadêmica disponibilizadas em revistas, livros
ou capítulos de livros, registradas no Currículo Lattes dos membros do GEPAPe,
procurou-se investigar estudos e pesquisas desenvolvidas por esse grupo, em
especial as que se referem às Situações Desencadeadoras de Aprendizagem,
voltadas ao ensino de Álgebra, sendo o objetivo dessa pesquisa é analisar as
contribuições da Atividade Orientadora de Ensino para a organização do ensino de
álgebra.
Durante a pesquisa, percebeu-se que, há algum tempo, pesquisadores da
educação matemática e também do GEPAPe, estão à procura de possibilidades de
organização de ensino que se contraponham ao ensino da matemática que prioriza o
trabalho mecânico e a repetição de conceitos. Notou-se que esse viés mecanicista
possui evidências históricas que justificam esses fatores. Onuchic (2004) relata que,
no início do século XX, a concepção de qualidade em relação ao ensino de
matemática era aquela caracterizada pelo trabalho de repetição e memorização.
Como consequência, o ensino de matemática, parece destituído de sentido e
significado para o aluno e às vezes até o professor, o que resulta na concepção de
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que a disciplina é complexa e de difícil entendimento, como apontam autores como
Lins e Gimenez (1997), Sousa, Panossian e Cedro (2014).
O ensino de matemática desenvolvido dessa forma “acaba por limitar o
processo de pensamento dos estudantes e, consequentemente, o desenvolvimento
humano” (ROSA; MORAES; CEDRO, 2010, p. 137).

Contudo, apesar de grande parte das propostas curriculares sugerirem que o
ensino de Matemática possibilite o desenvolvimento dos sujeitos em toda a
sua dimensão, o que encontramos em muitas escolas é uma aprendizagem
dos conhecimentos matemáticos que restringe à manipulação algorítmica, ao
estudo das regras operacionais (SOUSA; PANOSSIAN; CEDRO, 2014, p.
16).

Entretanto, Sousa, Panossian e Cedro (2014) colocam que, com o avanço da
ciência e o desenvolvimento sustentável do homem, a matemática passa a ser
considerada essencial para o desenvolvimento do sujeito de forma social, crítica e
intelectual.
Conforme apontam Cedro e Moura (2017, p.91), pautados em Kilpatrick (1994),
a comunidade científica de educadores matemáticos, preocupada com viés
mecanicista, tradicional e passivo diante aos conhecimentos matemáticos, vem
procurando formas, discussões e modelos que possam suprir esse contexto.
Um desses importantes avanços, advindo do ensino de matemática, encontrase a base teórico-metodológica para a organização de ensino, segundo Moura et al.
(2010c), é a possibilidade de incorporar os conceitos de Atividade (LEONTIEV, 2012)
ao “trabalho do professor em sua organização de ensino de acordo com os
pressupostos teórico-metodológicos da psicologia histórico-cultural” (MOURA et al.,
2010c, p. 206).
A Teoria Histórico-Cultural defende que o desenvolvimento do sujeito está
atrelado às interações dele com o mundo, em que os conhecimentos produzidos
historicamente são instrumentos na relação dele com a prática social. E de acordo
com Longarezi e Franco (2017), a THC, considera as experiências das gerações
passadas do trabalho desenvolvido pelo homem,
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Entretanto, para que esse desenvolvimento ocorra, exige-se uma organização
que evidencie atividades que contemplem não só o conteúdo, mas o ensino e a
aprendizagem, possibilitando aos escolares a apropriação dos conceitos (ROSA;
MORAES; CEDRO, 2010).
Ao fazê-lo, o professor potencializa a sua organização, pois incorpora os
elementos da Atividade que são os motivos, as ações e as operações, além de
considerar princípios da Teoria Histórico-Cultural.
Assim, “a atividade de ensino que respeita os diferentes níveis dos indivíduos
e que define um objetivo de formação como problema coletivo é o que chamamos de
Atividade Orientadora de Ensino” (MOURA, 1996, p. 32).
A Atividade Orientadora de Ensino proposta por Moura (2010), elaborada como
base teórico-metodológica, “é constituída, especialmente, pela atividade de ensino
elaborada pelo professor e a atividade de aprendizagem realizada pelo estudante”
(CEDRO; MORAES; ROSA, 2010, p. 437). Nesse sentido, “o professor é o sujeito
responsável por organizar o ensino, com a intencionalidade de envolver os estudantes
no processo de ensino e aprendizagem” (OLIVEIRA; CEDRO, 2016, p. 1).
Diante do exposto e considerando, dentre as produções do GEPAPe, as que
abordam o processo de ensino de matemática, definiu-se, como objetivo desta
pesquisa analisar as contribuições da Atividade Orientadora de Ensino para a
organização do ensino de álgebra, tendo em vista sua relevância no desenvolvimento
do pensamento teórico a partir do conceito de Atividade e dos princípios de Vygotsky
(2012) e Leontiev (2012).
No Capítulo 2, é apresentada a parte teórica sobre os fundamentos da Teoria
Histórico-Cultural, a partir de Vygotsky, e da Teoria da Atividade, desenvolvida por
Leontiev, que são os alicerces da Atividade Orientadora de Ensino. Nesse capítulo, o
conteúdo está dividido em duas partes. A primeira parte versa sobre mudanças que
ocorreram na psicologia a partir do início do século XX e as decorrências disso em
vários campos da ciência. Entretanto, nesta pesquisa, foram destacados somente os
aspectos referentes ao processo pedagógico, especificando-se assim o que é
considerado como Atividade Pedagógica a partir dessas concepções. Na segunda
parte, procurou-se destacar a Atividade de Ensino e a Atividade de Aprendizagem e
como esses conceitos são contemplados na base teórico-metodológica denominada
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Atividade Orientadora de Ensino, quais são seus instrumentos e de que forma ela se
materializa em Situações Desencadeadoras de Aprendizagem.
No Capítulo 3, são apresentados os aspectos históricos da álgebra e as
concepções de ensino. Buscou-se entender os motivos, necessidades, em diferentes
épocas históricas, inclusive atualmente, procurando elementos para compreender
esse ato de ensinar e aprender sobre o conhecimento algébrico, as concepções de
ensino, o porquê das dificuldades apresentadas na atividade pedagógica e quais as
possibilidades de superação dessas dificuldades.
A discussão metodológica da pesquisa está apresentada no Capítulo 4,
destacando o processo de coleta de dados das produções acadêmicas dos
integrantes do GEPAPe. Também constam ali os critérios adotados para a seleção
dos textos, além do recorte temporal da pesquisa e algumas observações sobre a
captura dos dados. Esse capítulo contém os processos metodológicos para a análise
dessas produções. Por fim, são apresentados os procedimentos adotados nas
produções acadêmicas que serviram como base para elaboração do produto
educacional.
O Capítulo 5 apresenta a análise das produções acadêmica selecionadas,
destacando a ideia central e os elementos que possibilitam atingir o objetivo desta
pesquisa que é analisar as contribuições da Atividade Orientadora de Ensino para a
organização do ensino de álgebra. Assim, estão presentes a síntese de cada uma
dessas produções acadêmicas, constando as Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem desenvolvidas, o papel da Atividade Orientadora de Ensino na
produção e as concepções de álgebra abordadas.
É importante destacar que, sendo este um mestrado profissional, a pesquisa
atende também às demandas iniciais da pesquisadora enquanto professora no que
se refere às dificuldades encontradas sobre o ensino de álgebra. Espera-se que
possam atender às necessidades de outros professores em sua prática docente.
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2 PRINCÍPIOS DA ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO: A COMPREENSÃO
PARTIR DE CONCEITOS DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL
.
Para compreender as ideias de Vygotsky (2018) e Leontiev (2018),
representantes do que hoje é reconhecido como Teoria Histórico-Cultural, este
capítulo destaca momentos históricos marcados por grandes transformações
econômicas, políticas e sociais, em especial na Rússia, berço dos grandes
pesquisadores da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade.
Serão apresentados conceitos teóricos que sustentam a compreensão sobre
a atividade pedagógica e, consequentemente, sobre a Atividade Orientadora de
Ensino, vista como a base teórico-metodológica para a organização do ensino.
2.1 DA PSICOLOGIA DO SÉCULO XIX ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO
SÉCULO XXI
No século XIX, Zanella (1994), relata que predominavam as ideias de
Descartes, um filósofo racionalista1 considerado marco da Idade Moderna, expoente
para o desenvolvimento científico e para a compreensão da psicologia, ao propor uma
ruptura entre os fenômenos físicos, que possuem uma explicação causal, e os
fenômenos psíquicos, que possuem uma explicação subjetiva.
Para Leite (2003), a proposta de Descartes referente a essa ruptura gerou
duas correntes distintas, denominadas “o dualismo corpo-mente proposto por
Descartes” ou “a dualidade cartesiana”, por serem tendências antagônicas,
fenômenos físicos e fenômenos psíquicos. Tal segregação ficou tão enraizada que é
percebida ainda na atualidade.
O final do século XIX e início do século XX, de acordo com González Rey
(2012), foi um período muito intenso na história da humanidade, considerando-se, em
especial, as grandes revoluções.

Racionalista: Modo de pensar e de avaliar a realidade somente à luz da razão, com o pensamento
lógico.
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/racionalismo/
1
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Segundo Tuleski (2008), nesse período, as transformações ocorridas na Rússia
foram fundamentais para o desenvolvimento das ideias de Vygotsky e partem do
pressuposto que as ideias, conceitos e teorias encontram um significado histórico,
crítico, robusto a partir de enfrentamentos, lutas de ideias.
As transformações que ocorreram na Rússia, durante e depois da Revolução
de Outubro, com vistas à construção de uma sociedade socialista, estão
imbricadas com as transformações internas das sociedades capitalistas,
determinadas, todas elas pela primeira grande crise do capital e suas
consequências: o imperialismo expansionista e o movimento revolucionário
da classe operária. (TULESKI, 2008, p. 71-72).

No que se refere ao campo da psicologia, destacou-se a influência da cultura
para o desenvolvimento da psique humana, principalmente para a aceitação da
filosofia materialista dialética, conforme descreve Zanella, na citação abaixo:
A aceitação da filosofia materialista dialética, enquanto suporte para a
construção de uma nova psicologia, ganhou destaque na URSS após a
revolução de outubro de 1917. Com o advento da revolução socialista, a
Psicologia Social Progressista - entendida enquanto psicologia
fundamentada nos pressupostos do materialismo histórico e dialético encontrou um campo profícuo para desenvolver-se, pois a filosofia marxista
foi adotada enquanto corrente oficial para a compreensão do homem. Antes
disso, o desenvolvimento da psicologia soviética apresentava características
que a aproximavam da psicologia ocidental, ou seja, a separação entre dois
grupos distintos de estudos: os de caráter mecanicista e os de cunho
idealista. (ZANELLA, 1994, p. 49-50).

De acordo com Zanella (1994), após a Revolução Russa, em 1923, ocorreu um
Congresso Pan-Russo de Psiconeuropsicologia, acarretando uma valorização da
psicologia com pressupostos históricos e dialéticos, preocupadas com os fenômenos
da sociedade e o estudo histórico. Em 1924, ainda conforme Zanella (1994), no II
Congresso Pan-Russo de Psiconeuropsicologia, Vygotsky, até então desconhecido,
se destacou com o discurso intitulado “Consciência como um objeto da Psicologia do
Comportamento”. Com esse discurso, chama a atenção dos pesquisadores por
apresentar uma nova proposta para a psicologia.
Em 1925, Luria (2018) relata que, Vygotsky entra para o Instituto de Psicologia
de Moscou como chefe da equipe de pesquisadores, da qual Luria e Leontiev já faziam
parte. Segundo o autor, Vygotsky buscava encontrar um elo que permitisse a fusão
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entre corpo e mente, e, ao analisar os processos de compreensão do homem e como
ele se constitui, passou a ser um dos referenciais da psicologia, a partir da obra
composta entre 1924 e 1934. Um dos destaques na psicologia no início do século XX
se apresenta nas obras de Vygotsky e de Leontiev. Para Vygotsky (2012) e Leontiev
(2012) é possível descrever uma mudança comportamental e na evolução das
funções superiores da mente, ao tratar do movimento histórico no desenvolvimento
do pensamento.
De acordo com Delgado e Mendoza (2012), Vygotsky não conclui sua obra
devido à grave doença que o levou a óbito prematuramente, entretanto deixa um
legado de grande importância até os dias atuais em diferentes áreas do conhecimento
científico, em especial no campo da psicologia e da educação.
Conforme apontam Longarezi e Franco (2017), sua pesquisa apresentou
fundamentos sobre o processo de formação do psiquismo humano com base no
Materialismo Histórico e Dialético, em que as condições históricas, sociais e coletivas
são essenciais.
Segundo Luria (2018), por abordar esse viés, histórico e dialético, Vygotsky
(2018), compreendia seus estudos como referentes à psicologia “cultural”, “histórica”.
Ao formular a Teoria Histórico-Cultural, destacou a importância da linguagem e do
processo de aprendizagem do sujeito com o seu entorno. Em seus pressupostos, a
Teoria Histórico-Cultural trata do desenvolvimento das funções mentais superiores do
homem pelo processo de internalização, no qual a aprendizagem não depende
somente das condições biológicas, mas de um conjunto formado pelas relações
sociais.
Compreendem-se, a partir de Vygotsky (2018), os sujeitos em sua totalidade,
em conjunto, ao vivenciarem seu cotidiano, ou seja, ao nascerem e crescerem em
sociedade possuem seu acervo cultural, seus registros, suas experiências, que, ao
serem trabalhadas de forma direcionada, contribuem para o desenvolvimento das
funções psíquicas.
A obra de Vygotsky é marcada pelas relações sociais que o indivíduo tem com
o mundo exterior, não apenas como produto do meio, mas como ser participativo dele,
que transforma e mantém as características das atividades humanas, como destaca
Luria (2018), ou seja, a apropriação do conhecimento é contemplada pelas relações
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do ser humano com o meio social, chegando ao individual através da mediação da
atividade, distinta da atividade animal.
A Teoria Histórico-Cultural, segundo Ripardo (2011), possui fundamentação
nas obras de Marx e Engels. Entretanto, para Pequeno et al. (2018), a THC tem seus
aportes tanto nas bases marxistas quanto no monismo spinozista2 o que significa a
indissociabilidade do homem com as relações que tem com o mundo. Assim, se
considera que o acúmulo das experiências das gerações anteriores, concebidas a
partir da cultura, da história e da educação, é que permite a apropriação do
conhecimento e o desenvolvimento humano do sujeito.
Sobre a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, Oliveira (1993) evidencia a
importância da atividade mediada para o desenvolvimento das potencialidades nos
processos mentais superiores. A interação do homem com o meio externo influencia
a relação homem x natureza, e a apropriação dos conhecimentos nem sempre ocorre
de forma direta, necessitando de um elo, uma mediação entre o homem e o mundo
que o cerca. Essas interações permitem ao sujeito, de forma individual e por meio da
internalização dos conceitos, o alcance da compreensão das representações mentais
pertencentes ao seu meio social.
De acordo com Oliveira (2005), mediação, “é o significado de intervenção de
um elemento intermediário numa relação; a relação deixa de ser direta e passa a ser
mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 2005, p. 26). Para Vygotsky, há dois tipos
de elementos mediadores, que são os instrumentos e os signos, e é a partir deles que
o sujeito internaliza os conhecimentos, advindos das relações exteriores, e
desenvolve suas funções psíquicas.
A diferença entre o trabalho desenvolvido pelo homem e a atividade
desempenhada pelo restante dos animais é a importância dos signos, compreendidos
como elementos que fazem as representações das experiências do mundo real,
concreto, da ação do homem no coletivo, em processos mentais abstratos, quer dizer,
na forma que o sujeito se apropria de um conhecimento através de interações com o
meio, de suas experiências a partir de estruturas que estão relacionadas com os
2

Segundo Rusmando, para Espinosa “Deus é a substância única, e, portanto, tudo existe em Deus e
é concebido em Deus, ou, o que é o mesmo, fora de deus nada pode existir nem ser concebido”.
RUSMANDO, Luis Marcelo. O problema do monismo em Espinosa. In: Cadernos Espinosanos. N. 39
jul-dez 2018. Páginas 4 e 5.
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processos de internalização que foram geradas a partir das relações intra e
interpessoais, como aponta com Longarezi e Franco (2017). Esse processo é
considerado fundamental para o desenvolvimento superior da mente, ou seja, os
signos atuando na mediação das atividades socioculturais.
Desse modo, segundo Oliveira (2005), o homem possui um tipo de atividade
considerada superior, em relação aos animais, pois tem a possibilidade de pensar em
objetos ausentes, imaginar eventos nunca vividos, planejar ações a serem realizadas
em momentos posteriores, o que se pode considerar os processos superiores da
mente humana mais complexos, apontando a existência de comportamentos de
caráter voluntário, intencional e a tomada de decisões mais elaboradas em relação
aos processos desenvolvidos pelos animais.
Ao tratar da atividade animal, e da atividade humana, segundo Duarte (2004),
percebe que ambas possuem ações para produzir os meios que satisfaçam as suas
necessidades. No caso das necessidades humanas a produção desses meios pode
gerar novas necessidades ou motivos e novos instrumentos para suprir tais
necessidades,
Ainda de acordo com o autor, Leontiev diferencia a satisfação das
necessidades dos animais e dos homens através dos processos de mediação. Para
os animais, suas necessidades são supridas a partir da mediação da herança
genética, enquanto, para o homem, essas necessidades são mediadas pela
objetivação e apropriação dos fenômenos naturais, resultado de uma prática social.
De acordo com Longarezi e Franco (2017), a diferença atribuída ao trabalho
desenvolvido pelo homem, da atividade desempenhada pelo restante dos animais, é
a importância dos signos, que são compreendidos como elementos que fazem as
representações das experiências do mundo real, concreto, da ação do homem dentro
do coletivo, em processos mentais, abstratos, a partir de estruturas que estão
relacionadas comos processos de internalização.
Ao analisar a atividade desenvolvida pelo homem dentro desse aporte teórico,
Moura et al. (2010a), relata que a partir das concepções de trabalho determinadas por
Marx e Engels (1998), Vygotsky as incorpora em sua teoria, lembrando que ao
transformar a natureza, o homem também se transforma. Partindo dessa
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A FIGURA 1, a seguir, mostra um esquema dos elementos mediadores para
o desenvolvimento psicológico superior a partir dos estudos de Vygotsky, com o
objetivo de facilitar a compreensão dos pressupostos da THC para as questões da
atividade pedagógica.

FIGURA 1– ESQUEMA DOS ELEMENTOS MEDIADORES PARA O DESENVOLVIMENTO
PSICOLÓGICO SUPERIOR

Esquema elaborado pela autora a partir da leitura de obras de OLIVEIRA (1993) e MOURA et al.
(2010a).

Para Oliveira (1993), a interação do homem com o mundo ocorre de forma
indireta, necessitando assim de sistemas mediadores. Esses sistemas possuem como
elementos mediadores os instrumentos e signos, que constituem como essenciais
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para o desenvolvimento das funções superiores do sujeito, quer dizer, ampliar suas
experiencias no campo do conhecimento, da cultura, da percepção, distinguindo-se
dos animais, pois possibilitam dessa forma a adaptação dos recursos encontrados na
natureza para a satisfação de suas necessidades.
Segundo Moura et al. (2010c), o desenvolvimento das funções superiores se
dá pelo processo de internalização, constituído tanto pelas experiências e
apropriações das relações externas vivenciadas pelos sujeitos quanto pelas relações
do meio interno, o que cria condições para o sujeito se desenvolver.
Os signos, de acordo com a autora, são instrumentos psicológicos que
interagem de forma interna, ou seja, o sujeito com ele mesmo, possibilitando as
representações mentais, que realizam as articulações das experiências externas nos
processos de internalização, considerados essenciais para o desenvolvimento
superior da mente.
Dessa forma, os signos não são imutáveis, sofrem alterações conforme mudam
as experiências externas e suas novas relações internas. “Signos podem ser definidos
como elementos que representam ou expressam outros objetos, eventos, situações”
(OLIVEIRA, 1993, p. 30).
Os instrumentos, de acordo com a autora, foram considerados peça-chave para
os estudos de Vygotsky ao incorporar as ideias de Marx - de homem, trabalho,
coletividade, entre outras -, por possibilitar a compreensão das ações do homem e as
dos animais, as relações do homem com a natureza. Os instrumentos são elementos
externos e tornam-se um objeto social, produzidos historicamente pelos seres
humanos e mediador da relação entre o indivíduo e o mundo.
Pode-se dizer que os instrumentos são caracterizados como um elo que
intermedia a apropriação do conhecimento e a capacidade de interação gerada pelas
relações do homem com a natureza. Conforme descreve Oliveira (1993), “instrumento
é um interposto entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as
possibilidades de transformação da natureza” (OLIVEIRA, 1993, p. 29).
Conforme Moura et al. (2010a), os processos educativos são constituídos pela
interação entre os sujeitos por meio de instrumentos e signos, incluindo a
comunicação. O trabalho realizado pelo professor contempla, dentro das preposições,
as concepções de trabalho designadas por Marx, ao intermediar os conteúdos para a
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aprendizagem das crianças: “É na relação do sujeito com o meio físico e social
mediada por instrumentos e signos (entre eles a linguagem) que se processa o seu
desenvolvimento cognitivo” (MOURA et al., 2010a, p. 83).
A educação escolar, segundo Moura, Araújo e Serrão (2019), é parte
importante do aprimoramento da atividade humana e do desenvolvimento histórico e
cultural, entretanto a qualidade dos sistemas educacionais, por intermédio da
atividade pedagógica, interfere diretamente nos resultados de ampliação do sujeito.
A escola, como instituição, se constitui por um sistema complexo de múltiplas
atividades. Atentaremos, no entanto, para o que nós consideramos
preponderante no sistema educacional: a Atividade pedagógica – esta
entendida como unidade entre ensino e aprendizagem (MOURA; ARAÚJO;
SERRÃO, 2019, p. 416).

Para Bernardes e Asbahr (2007), a atividade pedagógica tem por objetivo
explicar as relações entre a educação escolar e o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores, a partir da atividade de ensino e pela atividade de
aprendizagem, que são intrínsecas à atividade pedagógica por possuírem uma
estrutura dirigida por uma necessidade.
Para as autoras, é através da atividade pedagógica que a educação realiza o
seu papel principal, que é o processo de humanização decorrente dos conteúdos que
são transmitidos na escola de forma sistematizada, intencional e aplicados através de
ações conscientes.
Entretanto, as autoras ressaltam que nem sempre essas ações de ensino
ocorrem de forma intencional ou sistematizada, fazendo com que a escola não cumpra
o seu papel social e transformador.
Para Leontiev (2018), um sujeito aprende e se desenvolve a partir da atividade
em que está inserido e envolvido. Os conceitos de atividade, para o autor, estão
relacionados à formação e ao desenvolvimento da psique superior do indivíduo
sistematizando o conceito de Atividade a partir dos pressupostos da Teoria HistóricoCultural, defendida por Vygotsky. Conforme descreve Leontiev:
Ao estudar o desenvolvimento da psique infantil, nós devemos, por isso,
começar analisando o desenvolvimento da atividade da criança, como ela é
construída nas condições concretas de vida. Só com este modo de estudo
pode-se elucidar o papel tanto das condições externas de sua vida como das
potencialidades que ela possui. Só com esse modo de estudo, baseado na
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análise do conteúdo da própria atividade infantil em desenvolvimento, é que
podemos compreender de forma adequada o papel condutor da educação e
da criação, operando precisamente em sua atividade, em sua atitude diante
da realidade, e determinando, portanto, sua psique e sua consciência
(LEONTIEV, 2018, p. 63).

De acordo com Libâneo e Freitas (2006), as diferenças entre as atividades
desenvolvidas pelos sujeitos, são seus objetos e suas ações, assim como a
importância do conceito de internalização e o papel da cultura,
No período de 1930-40, Leontiev pesquisou os vínculos entre os processos
internos da mente e a atividade humana concreta. Explicou que, na relação
ativa do sujeito com o objeto, a atividade se concretiza por meio de ações,
operações e tarefas, suscitadas por necessidades e motivos. Preocupou-se
especialmente com o conceito de internalização e com o papel da cultura no
desenvolvimento das capacidades humanas. Para ele, uma atividade
distingue-se de outra pelo seu objeto e se realiza nas ações dirigidas a este
objeto (LIBÂNEO; FREITAS, 2006, p. 4).

.
Para Leontiev (1978), a concretização da atividade ocorre a partir das ações,
operações e tarefas efetivadas pelas relações existentes do sujeito com o objeto.
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 sua determinação:
deve, por assim dizer, encontrar-se nele. Uma vez que a necessidade
encontra sua determinação no objecto (se “objectiva” nele), o dito objecto
torna-se motivo da actividade, aquilo que o estimula (LEONTIEV, 1978, p.
107-108).

Leontiev defende que, o motivo está relacionado à necessidade do indivíduo,
não como fonte geradora da atividade, mas como ele a direciona e a organiza. “Por
atividade, designamos os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que
o processo, como o todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo
que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo” (LEONTIEV, 2018,
p. 68).
Uma atividade somente é possível, para Leontiev (1978), se o objeto coincidir
com o motivo, pois é no objeto da atividade que os sujeitos encontram suas
necessidades. O autor propõe ainda que, a partir de uma ação intencional, coletiva e
sistematizada, se dê a apropriação da experiência social da humanidade e a formação
do pensamento teórico. A atividade, afirma Leontiev, somente existirá se houver um
fato gerador, uma condição real que permita seu desenvolvimento. “A necessidade
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que deu origem à atividade objetiva-se materialmente no motivo, dentro das condições
consideradas, e é este que a estimula, o que confere direção”. (MORETTI, 2014, p.
32-33).
O motivo é o motor para a ação e, se ele coincidir com o objeto a ser analisado,
resulta em uma atividade; caso não coincida com o objeto, considera-se apenas a
ação.
Para Sousa (2014), o conceito de atividade na Teoria Histórico-Cultural para o
trabalho pedagógico é uma proposta que prioriza a formação humanizada,
desalienada e transformadora, que permite mudanças qualitativas nos processos de
formação do sujeito no seu coletivo social.
A compreensão sobre a atividade pedagógica que visa a humanização do
sujeito é o foco de investigação do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade
Pedagógica (GEPAPe), voltado para a organização do ensino
Entre os resultados das atividades do GEPAPe, destacam-se: a elaboração,
execução e avaliação de oficinas pedagógicas, centradas em atividades
orientadoras de ensino; o acompanhamento pedagógico de profissionais da
rede pública de ensino em diversas administrações públicas; o estudo
bibliográfico dos pressupostos teórico-metodológicos da organização do
ensino; a produção e a socialização de conhecimento acadêmico específico
nesse campo (MOURA et al., 2010, p. 8).

As pesquisas do grupo GEPAPe estão voltadas à compreensão da atividade
pedagógica que possibilite a apropriação do conhecimento, da cultura, trazendo
significado social e desenvolvimento do sujeito como um todo (desenvolvimento
pessoal).
Considerando, então, que um ensino que promova a aprendizagem
pressupõe o sujeito em atividade que lhe permita compartilhar significados,
num contexto de ‘espaços de aprendizagem’, no qual a ação de quem ensina
é fundamental, destaca-se a AOE como o núcleo do trabalho do profissional
do ensino, no caso, o professor, no processo de ensino e aprendizagem.
(MOURA et al., 2010a, p. 96, destaque do autor).

O grupo considera a Atividade Orientadora de Ensino (AOE) como a base
teórico-metodológica para a organização do ensino e como unidade entre as
atividades de ensino e de aprendizagem, o que será detalhado no item a seguir.
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2.2. SOBRE A ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO COMO UNIDADE ENTRE
OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Compreender o processo de apropriação dos sujeitos e seu consequente
desenvolvimento a partir da Atividade Orientadora de Ensino implica em analisar o
professor enquanto sujeito em atividade de ensino e também o estudante enquanto
sujeito em atividade de aprendizagem.
Moura, Araújo e Serrão (2019), ao tratarem do desenvolvimento do sujeito,
destacam que uma condição fundamental se encontra nos processos de humanização
da escola. É através da humanização gerada pela organização da atividade
pedagógica que se permite ampliar a potencialidade da escola. Nesse sentido,
considera-se que a formação e o desenvolvimento de alunos e professores, em ações
coletivas, sistematizadas e intencionais, podem ocorrer a partir da Atividade
Orientadora de Ensino, que fundamenta essa organização.
Para Cedro e Moura (2012), “a atividade fundamentada na THC é capaz de
transformar a atividade desenvolvida no trabalho pedagógico naquela que permita
mudanças qualitativas” (CEDRO; MOURA, 2012, p. 74).
A natureza particular da atividade de ensino, que é a máxima sofisticação
humana inventada para possibilitar a inclusão dos novos membros de um
agrupamento social em seu coletivo, dará a dimensão da responsabilidade
dos que fazem a escola como espaço de aprendizagem e apropriação da
cultura humana elaborada, bem como do modo de prover os indivíduos,
metodologicamente, de formas de apropriação e criação de ferramentas
simbólicas para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. (MOURA
et al., 2010c, p. 208-209).

A atividade de ensino e a atividade de aprendizagem, de acordo com Moura et
al. (2010c), estão intimamente ligadas pela necessidade (apropriação da cultura), por
um motivo real (apropriação do conhecimento histórico acumulado) a objetivos
(ensinar e aprender) e ações. A necessidade de quem ensina é fazer com que o outro
consiga apropriar-se daquilo que está ensinando, e a necessidade de quem aprende
é conseguir apropriar-se daquilo que está sendo ensinado.
Para Leontiev (1978), o processo de aprendizagem é possível através da
mediação de uma atividade objetivada. Pode se considerar que esse processo faz
parte do projeto pedagógico, ou seja, do plano de ação do educador, no qual ele
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articula intencionalmente o conteúdo através de instrumentos de ensino que
possibilitem o desenvolvimento de atividades educativas efetivando os objetivos, ou
seja, a ação realizada através de atividade mediada.
A escola, segundo Moura et al. (2010c), é um espaço social que permite ao
sujeito transformações e desenvolvimento nos processos psíquicos superiores ao se
apropriar de conhecimentos produzidos historicamente, porém as condições desse
desenvolvimento estão atreladas ao trabalho objetivado pelo professor em
sistematizar e intencionar a busca da articulação entre a teoria e a prática. A partir
dessa articulação “é que [se] constitui a atividade do professor, mais especificamente
a atividade de ensino” (MOURA et al., 2010a, p. 89).
Os autores Moretti e Moura (2011), defendem que na perspectiva da THC, é
através da atividade de ensino que o professor se torna professor de fato: organizar,
planejar suas ações de ensino e suprir sua necessidade de ensinar devem se
relacionar a seu motivo de favorecer a aprendizagem.
O professor se coloca, assim, em atividade de ensino contínua se
aprimorando de conhecimentos teóricos que lhe permitem organizar ações
que possibilitem ao estudante a apropriação de conhecimento teórico
explicativo da realidade e do desenvolvimento do seu pensamento teórico, ou
seja, ações que promovem a atividade de aprendizagem de seus estudantes
(MOURA et al., 2010a, p. 90).

Na educação escolar, Moura et al. (2010a), considera que é primordial
compreender os processos de humanização da criança e seu movimento de
aprendizagem a partir de ações que sejam compatíveis com suas capacidades
cognitivas e sociais. Nesse movimento, é fundamental a atividade de ensino, as
necessidades e ações do professor.
Para Moura, Araújo e Serrão (2019), a atividade de ensino, em suas
concepções, foi criada e desenvolvida pela humanidade para captar outros sujeitos,
para atuar no coletivo, todos em atividade se apoderando dos conhecimentos
desenvolvidos historicamente e que possam satisfazer suas necessidades presentes
e futuras.
Para compreender o sujeito em atividade de aprendizagem, fazemos referência
ao ensino formal científico, pois, de acordo Moura et al. (2010a), subsidiados em
Davýdov, que a partir de seus estudos ajuda a qualificar a formação humana, o
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ingresso do aluno na escola marca um novo lugar no sistema de relações sociais e
deve garantir a apropriação de conhecimentos científicos e desenvolvimento psíquico
do estudante para que ele compreenda a sua realidade. “A aprendizagem decorre de
uma atividade de ensino escolar, intencional, sistematizada e organizada, que objetiva
a formação do pensamento teórico (MOURA et al., 2010a, p. 87).
De acordo com Moura et al. (2010a), Davýdov defende que, para desenvolver
o pensamento teórico, é preciso desenvolver um trabalho escolar que permita chegar
à gênese do conceito, em sua essência, partindo do conceito geral para o particular.
E é por meio de ações que incorporam os três componentes (tarefa de estudo; ações
de estudo; ações de avaliação e regulação) dessas atividades que o estudante
transformará o pensamento abstrato em concreto pensado, ou seja, a partir de noções
gerais, abstratas de um pensamento racional o sujeito o transforma em uma intuição,
em uma representação real de sua abstração, quer dizer a concretização do objeto é
o resultado mental da associação das abstrações (MOURA et al., 2010a, p. 86).
O processo de aprendizagem descrito por Moura (2010) tem como pressuposto
o processo de internalização dos conceitos, a construção do conhecimento de
formação do sujeito parte do abstrato para o concreto, da forma geral para o particular.
A aprendizagem parte da interação coletiva do objeto a ser estudado, e se efetiva a
partir da internalização desses conceitos pelo sujeito.
A complexidade das práxis pedagógicas, pelo exposto até agora, evidencia a
verdadeira dimensão da atividade de ensino. Nesta, estão presentes o
conteúdo de aprendizagem, o sujeito que aprende, o professor que ensina e,
o mais importante, a constituição de um modo geral de apropriação da cultura
e do desenvolvimento do humano genérico. [...] Analisar o desenvolvimento
do sujeito por meio da atividade principal é fundamental para compreender o
papel da educação e da organização do ensino sobre a sua atividade e a
formação da consciência (MOURA et al., 2010c, p. 216-217).

A possibilidade de desenvolvimento via educação escolar “está na aquisição
dos conceitos, (...) não no acúmulo de informação” (SFORNI, 2004, p.105). Conforme
Vygotsky (2018), o desenvolvimento das funções psíquicas superiores está
intimamente ligado à educação escolar, que se ocupa do conhecimento acumulado
adquirido ao longo do tempo. Entretanto, como aponta Sforni (2004), o acúmulo de
informação atrapalha o desempenho da aprendizagem, necessitando-se, assim, uma
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organização da atividade pedagógica que possibilite uma ação generalizada e eficaz
no que se refere à atividade de ensino.
A Atividade Orientadora de Ensino, como base teórico-metodológica para a
organização do ensino, de acordo com Moura (2010), considera que a verdadeira
dimensão da práxis pedagógica deve abranger o conteúdo de aprendizagem, o sujeito
que aprende, o professor que ensina e, o mais importante, a constituição de um
instrumento mediador que permita a apropriação da cultura e o desenvolvimento do
sujeito através da consciência e da atividade.
A Atividade Orientadora de Ensino, inserida em uma proposta de formação,
constitui-se em um instrumento teórico-metodológico que contribui no
processo formativo docente e do pesquisador, pois a organização e
desenvolvimento da investigação possibilita ao pesquisador organizar sua
atividade de pesquisa e às professoras e estudantes aprofundarem seus
conhecimentos, seja em relação ao ensino, seja em relação à prática de
pesquisa. (ARAÚJO, 2013, p. 84).

Para Moura (1996, 2002), a AOE é um processo que ocorre entre professor e
estudante e, para tal, o ensino deve ser dinâmico, direcionado à reflexão do professor,
que durante todo o processo sente a necessidade de reorganizar suas ações por meio
de contínua avaliação sobre os resultados atingidos pelas ações e objetivos
propostos. Dessa forma, o sujeito atribui um sentido pessoal à atividade e aos fins de
suas ações pelos motivos eficazes que a impulsionam. “Portanto, a AOE se apresenta
como mediação entre o significado social e o sentido pessoal; entre a objetivação e a
apropriação; entre o conceito científico e o conteúdo escolar” (MOURA; ARAÚJO;
SERRÃO, 2019, p. 421).
Para Araújo (2013), a Atividade Orientadora de Ensino tem um papel
importantíssimo no processo de formação do aluno, do professor e do professor
pesquisador, por constituir um instrumento teórico-metodológico que organiza e
desenvolve a formação do sujeito participante da ação. Para que o professor consiga
objetivar a qualidade da apropriação dos conteúdos científicos, existe a necessidade,
além da organização, da sistematização e da formação contínua do professor, para
aprofundar seus conhecimentos e criar novas possibilidades de aprendizagem.
No processo da AOE, conforme Moura (2002), as necessidades, os motivos,
os objetivos, as ações e as operações do professor e dos estudantes se mobilizam
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por meio da Situação Desencadeadora de Aprendizagem que corresponde à ação
central da AOE. Enquanto ação no processo da atividade está sujeita às condições
materiais, os sujeitos, a cultura, os conteúdos e as relações socioafetivas. Considerase que a Situação Desencadeadora de Aprendizagem materializada deve contemplar
a essência do conceito: ela deve expor a necessidade que levou a humanidade à
construção daquele conceito. Neste sentido, educar seria possibilitar ao aluno um
encontro pedagógico com os conceitos.
Os fundamentos teórico-metodológicos da AOE, cujos pressupostos estão
ancorados na teoria histórico-cultural e na teoria da atividade, são indicadores
de um modo de organização de ensino para que a escola cumpra sua função
principal, que é possibilitar a apropriação dos conhecimentos teóricos pelos
estudantes e o desenvolvimento de suas personalidades. Assim, a AOE,
como mediação, é instrumento do professor para realizar e compreender o
seu objeto: o ensino de conceitos. É instrumento do estudante que age rumo
à apropriação de conhecimentos teóricos a serem objetivados pela AOE
(MOURA; ARAÚJO; SERRÃO, 2019, p. 421).

A Atividade Orientadora de Ensino, conforme foi descrito nos parágrafos
anteriores, tem como elementos fundamentais: a necessidade, que é o ensinar; as
ações, que são as definições do modo ou dos procedimentos pelos quais serão
transmitidos os conhecimentos e como ou quais serão os instrumentos a serem
utilizados como ferramenta de ensino:
os recursos metodológicos adequados a cada objetivo e ação (livro, giz,
computador, ábaco, etc.). E, por fim, os processos de análise e síntese, ao
longo da atividade, são momentos de avaliação permanente para quem
ensina e aprende. (MOURA, 2001, p. 155).

Através da AOE, Moura (2010) defende que as relações entre atividade de
aprendizagem e atividade de ensino fundamentadas e sistematizadas (RUBTSOV,
1996 apud MOURA, 2010) subsidiam o trabalho pedagógico ao fornecer elementos
que caracterizam a atividade coletiva. A AOE pode “permitir que os sujeitos interajam,
mediados por um conteúdo, negociando significados, com objetivo de solucionar,
coletivamente, uma situação problema” (MOURA, 2001, p. 155).
Ao tratarem da Atividade Orientadora de Ensino, Moura et al. (2010a) destacam
a importância da forma de apropriação, que, além de coletiva, deve ser humanizada,
no que se refere à compreensão da AOE contendo um problema de aprendizagem
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que pode estar presente em uma SDA ou em um experimento didático e não como
um problema prático, pois, quando se trata de aprendizagem, “o estudante se apropria
de uma forma de ação geral, que se torna base de orientação em situações que o
cercam” (MOURA et al., 2010a, p. 105).
A partir de uma ação, que não pode ser individual, na qual existe uma Situação
Desencadeadora de Aprendizagem intencional e sistematizada, possibilita uma
contribuição para o processo de interiorização do conceito, a partir de uma relação
interpsíquica (coletiva) a relações intrapsíquicas (para o pessoal). Conforme os
autores, é nesse movimento do social para o individual que se dá a apropriação da
experiência social da humanidade. “Dessa forma, podemos entender que a
aprendizagem não ocorre espontaneamente e apenas a partir das condições
biológicas do sujeito, mas mediada culturalmente” (MOURA et al., 2010c, p. 208).
As Situações Desencadeadoras de Aprendizagem (SDAs), segundo Moura,
Araújo e Serrão (2019), são a materialização da AOE, sua ação central. Através dela
o professor pode levar ao aluno a essência do conceito, através da inserção dos
fundamentos históricos que buscam quais as necessidades que levaram a
humanidade a elaborar determinado conceito.
Tal como no desenvolvimento histórico e social, a situação desencadeadora
de aprendizagem visa colocar a criança em tensão criativa, à semelhança
daqueles que a vivenciaram, ao resolver seus problemas autênticos, gerados
por uma necessidade de ordem prática ou subjetiva. Essas situações
desencadeadoras de aprendizagem podem propor um problema capaz de
mobilizar o indivíduo ou o coletivo para solucioná-lo. (MOURA; ARAÚJO;
SERRÃO, 2019, p. 422).

Para Araújo (2019), é através da SDA que a Atividade Orientadora de Ensino
realiza sua dimensão executora. É ali que ela apresenta o problema a ser
desenvolvido coletivamente, que o sujeito procura entender os motivos que levaram a
humanidade a desenvolver determinado conhecimento, quais as necessidades
sociais e quais os objetivos de encontrar as soluções do problema proposto.
De acordo com

Sousa (2014), as Situações Desencadeadoras de

Aprendizagem são propostas de ensino que podem ser fundamentadas de acordo
com o movimento lógico-histórico e com foco no pensamento teórico dialético.
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Aqui, o histórico consiste no processo de mudança do objeto, nas etapas de
seu surgimento e desenvolvimento. O lógico é o meio pelo qual o pensamento
realiza esta tarefa no processo de reflexão sobre o histórico, de forma que o
lógico reflete os principais períodos da história do objeto (SOUSA; MOURA,
2016, p. 5128).

Nesse sentido, é importante que sejam propostas ações de ensino que
articulem os nexos conceituais internos e externos, que de acordo com Sousa (2014),
representam uma relação entre as formas de pensar o conceito matemático, e
considerar que uma forma de concretização de uma organização de ensino que
contemple o elo entre os nexos conceituais encontra-se no desenvolvimento e
realização das Situações Desencadeadoras de Aprendizagem.
Sousa (2018) defende que o ensino de Matemática deve ter uma organização
de ensino que leve em conta a contextualização histórica e social dos conceitos, que
tenha um sentido ao ser ensinado e aprendido, que seja centrado na fluência, no
movimento e na transformação.
A autora acredita que o movimento lógico-histórico pode ser adotado como
perspectiva didática e consiste em levar em conta que “a totalidade está presente na
confluência entre o lógico-histórico, pois tal confluência conecta o singular à
totalidade, os nexos internos e os nexos externos do conceito” (SOUSA, 2018, p. 45).
Para Sousa (2018), os nexos externos estão relacionados à linguagem formal
e ao uso de símbolos, ou seja, a elementos que podem ser observados em um
conceito, deixando de lado outras áreas do conhecimento ou o desenvolvimento
histórico do conceito. Se limitam aos elementos perceptíveis do conceito e estão
ligados a linguagem formal. Por outro lado, os nexos internos são os que contemplam
o movimento lógico-histórico do conceito.
Estes representam o processo, pois somente é possível sua ocorrência na
presença desse movimento.
Segundo a autora, que estuda o conhecimento algébrico, os nexos conceituais
considerados no movimento lógico-histórico são possíveis nas SDAs quando houver:
• o movimento histórico do conceito (lógico-histórico do conceito);
• a formação composta por movimentos dialéticos;
• a participação coletiva, reflexiva e ativa na relação indivíduo-grupo-classe.
Ao adotar o movimento realizado pelo pensamento, Sousa (2018) defende que
o par lógico-histórico deverá estar ligado ao movimento que compõe o objeto de
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estudo: “[..] Todo objeto de conhecimento humano, em seu desenvolvimento, contém
necessariamente a unidade dialética lógico-histórica” (SOUSA, 2018, p. 47).
O lógico-histórico, de acordo com Sousa (2014), fundamentada em Kopnin
(1978), é considerado uma forma de pensamento desenvolvida pelo homem, e seus
conceitos estão relacionados à “totalidade, realidade, práxis, movimento, fluência,
interdependência, mutabilidade [...]” (SOUSA, 2014, p. 63).
Para a Matemática, segundo Moura et al. (2010c), as SDAs promovem outras
formas de compreender a perspectiva lógica e histórica desse conhecimento, trazendo
as necessidades sociais e as experiências vivenciadas pela humanidade para chegar
a um fator comum. Assim, criam condições e formas de possibilitar o ensino, pois, por
intermédio delas é possível organizar o processo de ensino com diferentes recursos
metodológicos.
Na situação desencadeadora de aprendizagem, enfatizamos, se reconstitui a
necessidade social de produção do conhecimento, de tal modo que o
significado social do conhecimento se consolida em conhecimento
pessoalmente significativo, como propôs Rubinstein (1973). Na situação
desencadeadora – indica Nascimento (2014) –, o objeto da atividade de
ensino reproduz as relações essenciais da atividade humana (MOURA,
ARAÚJO; SERRÃO, 2019, p. 427).

Como

forma

de

materialização

da

Situação

Desencadeadora

de

Aprendizagem, Moura e Lanner de Moura (1998) destacam os seguintes recursos: o
jogo pedagógico, as situações emergentes do cotidiano e a história virtual do conceito.
Moura, Araújo e Serrão (2019) afirmam: “Essas situações desencadeadoras de
aprendizagem têm em comum a possibilidade de conter potencialmente o problema
gerador da tensão que coloca os sujeitos em atividade” (MOURA; ARAÚJO; SERRÃO,
2019, p. 423).
Para os autores, as condições essenciais para a apropriação do conceito
historicamente acumulado pela humanidade, requer uma maneira de apresentação
em um problema na Situação Desencadeadora de Aprendizagem para que as
habilidades de compreensão e analise possam ser desenvolvidas.
Nessa perspectiva, de acordo com Moura et al. (2010), as ações passam a ter
sentido, pois exigem analise e compartilhamento das ações na resolução, tornandose essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem e fundamentais para o
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processo de ensino. Assim o jogo pedagógico pode ser um importante aliado para a
educação escolar, pois ele permanece com características de um problema,
potencializa a apropriação dos conceitos, instiga sobre as necessidades, busca
soluções no coletivo e realiza um elo do conhecimento escolar com suas experiências.
O mesmo acontece, de acordo com Moura, Araújo e Serrão (2019), com as
situações do cotidiano e com a história virtual, em que o estudante cria expectativas
ao buscar soluções de forma coletiva, interagindo com seu grupo, pautando-se nas
experiências passadas e, a partir dessas interações, compartilha conhecimento,
desenvolve a autonomia de forma direcionada, pois o professor é mediador de
conhecimento e não aquele que o detém.
Por sua vez, a história virtual, de acordo com os mesmos autores, gera a
necessidade e o desenvolvimento da linguagem em diferentes níveis, propiciando o
desenvolvimento da cultura, instigando o aprimoramento dos meios de trabalho, a
compreensão dos fenômenos naturais e especialmente a apropriação do conceito
abordado.
Assim a AOE, de acordo com Sousa e Moura (2016), estruturada sobre as
bases dos elementos da THC e por consequência da Teoria da Atividade, possui suas
ações mediadas pelo professor e planejadas em um processo coletivo. E assim, nesse
movimento das ações conjuntas e mediadas entre professor e alunos que os
resultados da aprendizagem e também do ensino tendem a atingir seus objetivos
propostos, que para o aluno representa apropriar-se dos conceitos e ao professor seu
significado tem uma dimensão orientadora.
Para os autores, Moura, Serrão e Araújo (2019), e membros do grupo GEPAPe,
a atividade pedagógica é considerada a responsável pela unidade de criação do
movimento entre os processos de ensino e os de aprendizagem, e como elemento de
parte da consciência humana. Para esses autores, a atividade pedagógica é que
garante a necessidade de preservação e socialização da cultura, como modo de nos
tornarmos humanos pela educação escolar, pela apropriação do conhecimento e para
a convivência social e coletiva.
A partir desses pressupostos o GEPAPe tem pesquisado o “estudo da atividade
pedagógica, de modo a revelar como essa se relaciona com a estrutura da atividade
humana, na dimensão da atividade que promove o desenvolvimento humano”
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(MOURA; ARAÚJO; SERRÃO, 2019, p. 421), recorrendo à AOE como base teóricometodológica. Além disso, a AOE se apresenta como mediação entre a objetivação e
a apropriação, que reconstitui a experiência social da humanidade, o processo e o
produto.
Considerando todas as possibilidades de organização do ensino a partir da
Atividade Orientadora de Ensino, buscou-se atender à necessidade inicial da
pesquisadora de encontrar possibilidades de superar os impasses educacionais no
ensino de álgebra. Assim, definiu-se que o objetivo desta pesquisa é analisar as
contribuições da Atividade Orientadora de Ensino para a organização do ensino de
álgebra. No próximo capítulo serão apresentados os aspectos históricos da álgebra,
as concepções de ensino e as concepções da aprendizagem.
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3 COMPREENSÕES

DE

ÁLGEBRA

E

SEU

ENSINO:

ABSTRAÇÃO

E

GENERALIZAÇÃO ATRAVÉS DA LINGUAGEM, DO CONCRETO E DA
REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA
Para atingir o objetivo desta pesquisa entendeu-se como relevante
compreender os motivos que levaram o homem a desenvolver o conhecimento
algébrico, as necessidades de ensinar e aprender sobre esse conhecimento
atualmente e as razões das dificuldades apresentadas na atividade pedagógica, assim
como as possibilidades de superação dessas dificuldades a partir de organização de
ensino considerando a Atividade Orientadora de Ensino como base teóricometodológica.
3.1 DA ABREVIAÇÃO À REPRESENTAÇÃO MENTAL: MARCAS HISTÓRICAS
DO DESENVOLVIMENTO DA ÁLGEBRA
Alguns pesquisadores, como Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), ao retratar o
desenvolvimento da álgebra, afirmam que não se consegue determinar qual o
momento histórico ou qual o local estimado para o seu surgimento.
Entretanto,

Lins

e

Gimenez

(2005)

estimam

que

o

processo

de

desenvolvimento da atividade algébrica pode ter iniciado com os “babilônios e os
egípcios (cerca de 1700 A.C.), que desenvolveram regras eficientes para cálculos
vários e para a resolução de problemas” (LINS; GIMENEZ, 2005, p. 91). Os autores
destacam ainda que, nesse período, esses povos não utilizavam nenhuma forma de
registro que pudesse ser considerada comum entre eles.
Para Baumgart (1994), a álgebra foi construída a partir de diversas culturas e
influências e, a cada período, foi passando por avanços e transformações diversas.
Apesar dos esforços contínuos para unificar as representações, ainda prevalecem
divergências desde os primeiros símbolos de que se tem notícia até aos registros
atuais, pois há forte influência recebida em cada região onde ocorreram as
transformações.
Para Mori e Onaga (2012) e Roque (2015), de modo geral os registros
encontrados são representações de contagens, de comparação com o real e a
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representação cultural de cada local. Além disso, existem poucos registros dos
tempos mais remotos que tratam da Matemática, incluindo o fato que cada região
possuía um símbolo diferente para representar as mesmas coisas. Assim, a ausência
de registros sistematizados faz com que existam dificuldades em se identificar de
forma precisa a origem da álgebra.
Um fato histórico curioso na busca pelas origens da álgebra é baseado em um
livro de autoria de Diofanto, “Aritmetica”, que, conforme Roque (2015), foi escrito por
volta do século III d.C. O autor queria estabelecer, com o termo arithmos, “uma
quantidade indeterminada de unidades diferente dos números, que são formados de
uma certa quantidade, determinada por unidades”. (ROQUE, 2015, p. 233). Segundo
Sessa (2009), Diofanto usou a abreviação de termos para designar arithmos nos
trabalhos envolvendo equações, o que facilitou uma parte do processo de escrita,
sendo fato marcante para o desenvolvimento e sistematização da álgebra.
Nesse livro, Sessa (2009) indica que Diofanto trouxe vários problemas do
cotidiano de sua época, mas nas resoluções não utilizava os métodos de Euclides,
que eram representações geométricas, tampouco da álgebra elementar, mas utilizouse de símbolos para abreviações em sua resolução, como foi o caso da introdução de
um símbolo que parecia um tipo de ‘S’. O uso da abreviação de termos e o uso da
forma simbólica na escrita para representar equações deixou uma marca na história.
Para Roque (2015), “Diofanto também ficou conhecido como o pai da álgebra”
(ROQUE, 2015, p. 217), porém o fator mais importante é ressaltar o período do
desenvolvimento algébrico a que se está fazendo referência.
Nos meados do século 3 D.C., o matemático helenístico Diofanto de
Alexandria desenvolveu novos métodos para resolver problemas que hoje
seriam apresentados como equações lineares e quadráticas. Seu trabalho
Aritmetica (do qual apenas uma parte sobreviveu) contém muitas equações
algébricas e os métodos para resolvê-las. Diofanto aplicou seus métodos aos
problemas que ele tinha à mão, mas não estendeu às soluções gerais.
(ROONEY, 2012, p. 127).

Os métodos apresentados por Diofanto para resolver equações, para Rooney
(2012), foram úteis em sua época – a abordagem diferente e contínua facilitou a
escrita e compreensão – e também posteriormente para a álgebra, ao adotar
abreviações e algumas variantes das letras gregas, já que para letras e números era
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utilizado o mesmo alfabeto, assim como símbolos para indicar o quadrado e o cubo.
“Seu sistema de abreviação era um estágio intermediário entre a explanação
puramente discursiva dos problemas e a explanação puramente simbólica de hoje”
(ROONEY, 2012, p. 127).
Quanto à origem do termo álgebra, Baumgart (1994) descreve como “estranha”
e “intrigante”, pois um livro publicado em torno de 825, em Bagdá, intitulado Hisab aljabr w’al-muqabalah, era chamado al-jabr ou al-jebr nas transcrições latinas. Na
tradução literal, tem-se: “ciência da restauração (ou reunião) e redução”, entretanto
Baumgart supõe que a tradução mais adequada seria “ciência das equações”.
Por sua vez, Rooney (2012) descreve que o termo álgebra provém de um
tratado que continha “métodos sistemáticos para resolver equações lineares e
quadráticas” (ROONEY, 2012, p. 130), escrito por um matemático persa, Muhammad
ibn Musa al-Khwarismi, ou Muammad Al-Kowarizmi, como é transcrito na língua latina.
A obra de Al-Kowarizmi, na tradução latina, lembra Sessa (2009), destacou-se
durante o período da Idade Média ocidental por conter a resolução de equações de
segundo grau com coeficientes numéricos e com soluções racionais positivas, todas
sem a utilização de símbolos. Conforme a autora, a grande diferença entre Diofanto e
Al-Kowarizmi é que o primeiro “procurava soluções de equações”, enquanto o
segundo “estudava exaustivamente a própria equação como objeto” (SESSA, 2009,
p. 43).
De acordo com Rooney (2012), a palavra “algarismo”, notação usual na
atualidade, provém do nome de Al-Khwarismi. Ele trabalhou com as equações,
escreveu problemas e soluções todas pela retórica (uso de palavras) e foi o primeiro
a utilizar os trabalhos de Euclides (uso da geometria) para demonstrar as equações
quadráticas. Em sua obra, tudo está escrito por extenso, até ao tratar um número.
Mesmo assim, a Europa credita a introdução dos números hindu-arábicos ao trabalho
desenvolvido por ele, ainda que sem o uso de símbolos (ROONEY, 2012, p. 130).
Omar Khayam ou Al-Khayam, no século XI escreve um livro, Demonstrações
de problemas de al-jabr de al-muqabala (ROQUE, 2015, p. 257), em que constam
alguns princípios básicos de álgebra e soluções para várias equações de terceiro
grau. De acordo com Rooney (2012), Omar conseguiu trabalhar com soluções gerais
de equações cúbicas e contribuiu na escrita do triângulo de Pascal, na linha 3, que
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permite uma expansão mais rápida para a equação cúbica, representada (x³ + 3x²y +
3xy² + 1y³).
Para Rooney (2012) e Roque (2015), foi através do trabalho de Al-Khwarismi
que Omar Al-Khayam tornou possível encontrar soluções puramente geométricas ou
aritméticas com o uso de radicais para funções quadráticas, que antes não possuíam
solução, enquanto as raízes de equações cúbicas eram possíveis somente a partir de
formas geométricas através de cônicas, que eram suficientes para o período
O método empregado por Al-Khayam era puramente geométrico, diferente do
caso da equação do segundo grau, que envolve a extração de uma raiz
quadrada, por isso ficou conhecido como “método de resolução por radicais”.
Será devido à busca de um método de resolução de radicais para equações
cúbicas que grande parte da álgebra se desenvolverá nos séculos XV e XVI.
Na época de Al-Khayam esta não era uma questão (ROQUE, 2015, p. 260).

Na época de Al-Khayam, destaca Roque (2015), o método para as soluções
das equações cúbicas através da geometria era suficiente. Entretanto, com o passar
do tempo, conforme foram avançando a aceitação dos números hindu-arábicos e a
inserção do zero, as soluções das equações passaram dos métodos geométricos
reais para soluções de equações numéricas mais abstratas porque consideram a
representação de um número.
O desenvolvimento da Matemática, lembra Roque (2015), não é linear, e o
conhecimento sofre interferência do meio. Assim, a autora coloca a influência das
Cruzadas no século XIII como tendo favorecido o desenvolvimento da Matemática,
nesse e nos séculos seguintes, pois, assim como o ábaco, muitos dos tratados gregos
exibindo o desenvolvimento de álgebra simbólica foram levados para a Europa, em
especial para a Itália e para a Espanha.
Os acontecimentos históricos durante os séculos XIV e XV, conforme Roque
(2015), foram importantes para o desenvolvimento cultural e intelectual. Tem-se o
início das primeiras Universidades na Europa, porém voltadas na maior parte para a
corrente filosófica humanista, deixando o desenvolvimento da Matemática em
segundo plano.
No século XV e até meados do século XVI, com o declínio da dominação
bizantina, Roque (2015), descreve o interesse pela Matemática se intensifica

44
principalmente entre artesões e engenheiros, devido à necessidade do comércio e
das grandes navegações, fundamental para o desenvolvimento da álgebra.
A álgebra, como conhecemos atualmente, de acordo com Rooney (2012),
desenvolveu-se de forma lenta, apesar da existência de registros desde os antigos
egípcios e sumérios utilizando simbologia de quantidades desconhecidas. Ela adquiriu
sua estrutura atual somente ao final do século XVI. Nesse período, o uso de símbolos
já estava inserido na sociedade para representar uma incógnita, que são as
quantidades desconhecidas em uma expressão. De acordo com Rooney (2012), foi
Viète (1540-1603) que designou o uso de vogais para tratar de incógnitas e o uso de
consoantes para representar os dados de um problema.
Os gregos já tinham usado a análise em problemas geométricos, porém Viète
irá propor um modo novo de usar essa ferramenta, baseada na álgebra. Uma
forte inspiração de sua obra foi Diofanto, pois Viète acreditava que o uso de
quantidades desconhecidas na Aritmética indicava que um método geral para
praticar a análise seria conhecido dos matemáticos gregos, mas teria se
perdido. Seu objetivo era fundar uma ferramenta universal, na qual fosse
identificada a álgebra, para resolver problemas (ROQUE, 2015, p. 298).

Por compreender os métodos de análise e síntese dos matemáticos antigos,
em especial os gregos, Viète, segundo Roque (2015), possibilitou a proposição de
novas formas escritas (notação), facilitando o emprego de métodos de cálculos
simbólicos envolvendo grandezas abstratas.
De acordo com Lins e Gimenez (2005), Viète introduz as sistematizações de
letras para soluções de equações e suas regras de cálculo próprias, além de
considerar a álgebra como um cálculo simbólico que se aplicava a diferentes
grandezas.
Após Viète, a partir do século XVII, vários matemáticos importantes passaram
pela história da álgebra, como relata Roque (2015), entre eles Descartes, Fermat,
Galois, Bourbaki e contribuíram para a formação algébrica como conhecemos hoje,
conforme observam Lins e Gimenez (2005):
O próximo – e supostamente último – passo, seria a gênese da noção de
estrutura algébrica, primeiro com Galois (1811 – 1832) e Abel (1802 – 1829),
forma “implícita”, até chegarmos a Bourbaki (a partir de 1940) e aí entramos
no domínio do ‘cálculo com letras”, mas num sentido bem mais sofisticado, o
da sintaxe: um cálculo com regras próprias e ignorantes de qualquer sistema
particular que funcione como elas (números, por exemplo). Um mundo, enfim,
completamente “abstrato” (LINS; GIMENEZ, 2005, p. 91, grifos dos autores).
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Nesse período, marcado por essas abstrações desenvolveu-se a linguagem
algébrica. De acordo com Sessa (2009) e Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), a razão
para o desenvolvimento e a formação da notação algébrica foi a evolução da escrita,
que permitiu classificar a linguagem algébrica em três momentos:
I - retórica ou verbal: utiliza a linguagem natural para todos os passos
operatórios, incluindo as resoluções em forma de texto; não utiliza símbolos nem
formas abreviadas e considera-se representada na utilização pelos povos egípcios,
babilônios e pelos gregos pré-diofantina.
II – sincopada: utiliza abreviações de palavras como símbolos para representar
incógnitas. Acredita-se que surgiu no século III com Diofanto, que utilizou a letra sigma
para representar equações. A forma sincopada da álgebra de Diofanto foi utilizada de
forma similar em períodos posteriores pelos hindus e por algebristas italianos após
treze séculos. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que os árabes, que
fizeram uso da retórica, em algumas situações, a utilizaram como sincopada, em
especial após a universalização do vocabulário técnico introduzido por al-Khwarizmi.
III – simbólica: utilização de símbolos, letras e números para representar
incógnitas e variáveis (valores que variam conforme a resolução em determinada
equação, ou inequação) influenciada por Viète (1540-1603), pelo uso de “+ e -”, já
adotado pelos germanos, e pela introdução de vogais para representar quantidades
constantes e

as consoantes para

representar quantidades

desconhecidas

(incógnitas). Essa forma de registro foi aceita e utilizada por Descartes (1596-1650),
que fazia uso das últimas letras do alfabeto para representar incógnitas e as primeiras
letras do alfabeto para quantidades fixas.
A seguir, com o objetivo de possibilitar a compreensão sintética da necessidade
histórica, apresentamos uma tabela (TABELA 1) para mostrar qual o período
aproximado da inserção de novos elementos no desenvolvimento da álgebra e
citamos apenas um representante que marcou cada período histórico, no caso o da
evolução gradual da linguagem simbólica.
TABELA 1 – DE DIOFANTO A VIÈTE: DA ÁLGEBRA RETÓRICA À ÁLGEBRA SIMBÓLICA

Diofanto

Al-Kowarizmi

Al-Khayam

Viète
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Aprox.
século III
Trabalho
puramente
numérico e
aritmético
Exemplo:
Problemas do
cotidiano

século IX

século XI

século XVI

Trabalho
aritmético com
apoio geométrico

Álgebra através do
conhecimento de
Euclides,
contribuindo com
novos sentidos
para os objetos de
álgebra

Álgebra com uso de vogais para
incógnitas e de consoantes para
dados (representam
quantidades ou grandezas
geométricas). Marco importante
na história da álgebra.

Exemplo:
Equações
quadráticas

Exemplo:

Exemplo:
Expressões algébricas

Equações cúbicas
FONTE: Dados registrados pela autora a partir da leitura de SESSA (2009).

De acordo com Boyer (1974), a partir do século XV muitas mudanças estavam
ocorrendo no campo das ciências na Europa, em especial da Matemática. Com isso
se ampliou a natureza das investigações em todos os campos do conhecimento,
inclusive algébrico. Esse fato é notório para a divisão da álgebra em Clássica ou
Moderna, não somente pela sua nomenclatura, mas pelas mudanças ocorridas no
campo da pesquisa e suas consequências na sociedade.
Contemplam o conceito em Álgebra Clássica ou Elementar (1700 a.C. até 1700
d.C.) concepções que têm como objeto de estudo equações e seus métodos de
resolução; para a Álgebra Moderna ou Abstrata, as concepções são voltadas ao
estudo e compreensão de grupos e das estruturas matemáticas, como anéis e corpos.
Estudos como esses influenciaram mudanças em vários ramos da vida social e
econômica da época.
Essa divisão entre álgebra antiga (ou elementar) e álgebra moderna, de acordo
com Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), gerou vários embates e diferentes leituras e
interpretações. Para eles, o ponto de referência da classificação da álgebra encontrase em critérios da natureza qualitativa do objeto:
Uma primeira e usual leitura do desenvolvimento da Álgebra na história
considera como ponto de referência o momento em que se teve a clara
percepção de que o objeto de investigação desse campo do conhecimento
matemático ultrapassava o domínio exclusivo do estudo das equações e das
operações clássicas sobre quantidades generalizadas, discretas ou
contínuas, para centrar-se no estudo das operações arbitrariamente definidas
sobre objetos abstratos, não necessariamente interpretáveis em termos
quantitativos, isto é, sobre estruturas matemáticas tais como grupos, anéis,
corpos, etc. (FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL, 1993, p. 78).
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No início do século XIX, as duas concepções de álgebra – elementar ou
moderna – trouxeram vários embates a respeito dessa ruptura, em especial motivados
por matemáticos ingleses e franceses, entre os que pregavam uma álgebra
tradicional, que defendia uma Aritmética universal ou generalizada, e os que eram a
favor de uma tendência mais moderna, que consistia em um “sistema simbólico
postulacional, isto é, um sistema cujos símbolos e regras operatórias são de natureza
essencialmente arbitrária [...]” (FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL,1993, p. 79).
Dessas discussões, Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) destacam a leitura,
comum nos chamados “manuais de história da Matemática”, que traz o
desenvolvimento da álgebra em uma divisão por fase evolutiva da linguagem
algébrica, dando aporte para que a álgebra fosse subdividida em três momentos,
levando em conta linguagens e símbolos: retórica ou verbal, sincopada e simbólica.
Essa particularidade do uso da linguagem, retórica ou verbal, sincopada e
simbólica, é descrita por Panossian (2014) como um fenômeno importante para o
desenvolvimento da álgebra: “[...] As diferentes formas de linguagem alcançadas na
experiência humana (...), possibilitaram de formas diferentes limitações ou avanços
em relação ao conteúdo algébrico” (PANOSSIAN, 2014, p. 95).
Entretanto, Panossian (2014), pautada em Roque (2012) e Puig e Rojano
(2004), destaca que essa classificação, que levou em conta a linguagem e o uso de
símbolos, é insegura ou frágil, pois deixa pontos importantes de lado, como a não
inclusão da álgebra geométrica, a não evidenciação dos processos do pensamento
sobre o conhecimento algébrico e a não vinculação dos métodos e formas de
pensamento sobre os processos de solução dos problemas algébricos.
A partir do período em que houve a inclusão da linguagem e o uso de símbolos,
houve rápido desenvolvimento da chamada álgebra moderna, que estuda estruturas
matemáticas como grupos anéis, corpos etc., o que permitiu o avanço do patamar da
Matemática e da ciência que temos hoje. (ROQUE, 2015).
A partir de buscas mais eficazes de generalização algébrica por matemáticos
ingleses e franceses, Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), descrevem que a própria
ciência teve como reflexo a desvinculação de uma estruturação de álgebra clássica
ou elementar, defendida como uma Aritmética universal ou generalizada.
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Ao tratar da história da álgebra, percebe-se que seu desenvolvimento recebeu
influência de várias culturas e diversas necessidades, levando um período significativo
para chegar a sua forma atual. Nesse sentido, enfatizaram-se alguns pontos
importantes, desde a fase de seu primeiro desenvolvimento, com o uso da
classificação da linguagem algébrica, até o período em que se inicia o uso de
símbolos.
Considerou-se necessário destacar esse movimento histórico e essas
diferentes compreensões e divisões da álgebra – em elementar ou moderna e também
em retórica, sincopada ou simbólica – com a intenção de analisar como essas
compreensões de álgebra se apresentam nas produções acadêmicas do GEPAPe
sobre as Situações Desencadeadoras de Aprendizagem envolvendo conhecimento
algébrico.
Para alcançar o objetivo desta pesquisa, analisar as contribuições da Atividade
Orientadora de Ensino para a organização do ensino de álgebra, considerou-se
necessário ainda compreender as concepções de álgebra e de ensino de álgebra, que
serão tratadas na seção a seguir.
3.2 ÁLGEBRA E ENSINO DE ÁLGEBRA: CONCEPÇÕES POSSÍVEIS
Assim como os processos históricos são importantes no desenvolvimento dos
fatores que constituem a atividade pedagógica, destaca-se também a importância da
compreensão das concepções de álgebra, das concepções do ensino de álgebra e as
relações destas com as dificuldades apresentadas na aprendizagem de álgebra.
Entre as várias concepções que tratam de álgebra e da educação algébrica,
adotou-se quatro concepções que representam a visão de Fiorentini, Miorim e Miguel
(1993), Lins e Gimenez (2005), Usiskin (1995) e Sousa (2004).
Os autores Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) apresentam quatro concepções
sobre álgebra: processológica, linguístico-estilista, linguístico-sintático-semântica e
linguístico-postulacional (FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL, 1993
A concepção processológica consiste em “técnicas algorítmicas ou processos
interativos” para a resolução de problema ou conjunto de problemas que devem ter
uma sequência de “passos” a serem seguidos, ou devem conter uma padronização
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nos processos e métodos para alcançar os seus objetivos. Conforme Fiorentini,
Miorim e Miguel (1993), nessa concepção existe a possibilidade de uma
representação específica do pensamento algébrico.
A concepção processológica não é exclusivamente linguística, uma vez que
não se subordina a existência de um pensamento algébrico à necessidade
de existência de uma forma específica, isto é, não retórica, de linguagem que
seja capaz de expressá-lo (FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL, 1993, p. 82).

A concepção linguístico-estilista expressa os procedimentos do pensamento
algébrico em uma linguagem específica, diferente do modo como o pensamento se
manifesta. Para Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), a expressão é mais rigorosa que a
processológica, pois exige que a álgebra se constitua em campo autônomo do
conhecimento matemático. É preciso que esse pensamento adquira consciência, por
isso é necessária a ruptura com a linguagem natural.
A concepção linguístico-sintático-semântica, conforme Fiorentini, Miorim e
Miguel (1993), também faz uso da linguagem específica, mas não apenas no domínio
estilístico de sua representação, ao qual não atribui valor, mas, sim, na sua dimensão
sintático-semântica. Isso ocorre quando as representações da linguagem específicas
(signos) diferenciam o uso da letra para representar qualidades, das letras para
expressar transformações algébricas de forma abstrata, ou seja, possibilitam
desenvolver o poder instrumental dessa linguagem em uma transformação simbólica.
Por fim, a concepção linguístico-postulacional, assim como a linguagemsintático-semântica, parte do princípio de uma linguagem simbólica da álgebra,
entretanto, ao inserir seus signos linguísticos a um grau maior de abstração e
generalização, faz com que a álgebra permeie todos os campos da Matemática.
Por sua vez, para Usiskin (1995), a sistematização da concepção da Álgebra
se dá a partir da importância das variáveis, como é compreendida e como pode ser
operada.
Minha tese é que as finalidades do ensino de álgebra, as concepções que
tenhamos dessa matéria e a utilização de variáveis estão intrinsecamente
relacionadas. As finalidades da álgebra são determinadas por, ou relacionamse com, concepções diferentes da álgebra que correspondem à diferente
importância relativa dada aos diversos usos das variáveis. (USISKIN, 1995,
p. 13, grifos do autor).
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O autor, ao analisar a álgebra, apresenta quatro concepções, que são:
•

A álgebra como aritmética generalizada. É tratada como técnica que

permite ao aluno “traduzir e generalizar”, tanto nos processos algébricos quanto nos
processos aritméticos.
•

A álgebra como um estudo de procedimentos para resolver certos tipos

de problemas. Nela as variáveis assumem o papel de incógnitas ou de constantes.
Nessa concepção o aluno tem como “instrução-chave: simplificar e resolver” um
modelo de variável generalizadora.
•

A álgebra como estudo das relações entre grandezas, ou seja, a variável

é um argumento ou domínio de uma função ou é um parâmetro que, no caso, significa
um número do qual dependem outros números.
•

A álgebra como estudo das estruturas, que, de acordo com o autor, está

inserida em cursos superiores (Ensino Superior) acima do segundo grau (Ensino
Médio). Contempla as “estruturas de grupos, anéis, domínios de integridade, corpos
e espaços vetoriais” (USISKIN, 1995, p. 17).
Por outro lado, para Lins e Gimenez (2005), as propostas relativas ao ensino e
à aprendizagem da álgebra são discutidas em torno de três concepções:
•

A primeira se restringe a uma concepção Letrista: segundo o autor,

resume a atividade algébrica a “um cálculo com letras”;
•

A segunda concepção é designada como Letrista Facilitadora: mantém a

característica da primeira, entretanto agrega processos concretos, como o uso da
geometria (áreas) ou de balanças para facilitar os processos de abstração.
•

A terceira concepção está ligada à modelagem matemática: vinculada à

concepção letrista facilitadora, que agrega processos concretos para facilitar o
processo de abstração, nesta o concreto refere-se a situações reais, ou seja, são
propostas de investigação matemática, voltadas à realidade do aluno.
Ao relacionarem as concepções dominantes da Educação Algébrica com as
manifestações históricas da Educação Matemática elementar, Fiorentini, Miguel e
Miorim (1993) descrevem três concepções da educação algébrica:
•

A primeira é denominada linguístico-pragmática: relaciona-se à resolução

de problemas, pertencentes à classificação linguístico-semântico-sintática, a técnicas
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mecânicas, sem a preocupação de relações com o concreto ou com situações
naturais. Nessa fase, não há necessidade da utilização das estruturas dos processos
operatórios.
•

A segunda é a fundamentalista-estrutural: surge acoplada ao Movimento

da Matemática Moderna. Baseada na concepção linguístico-postulacional da álgebra,
é voltada para a introdução de propriedades estruturais das operações algébricas. A
fundamentação lógica passa a requerer pré-requisitos, trazendo transformações no
papel pedagógico.
•

A terceira concepção, denominada fundamentalista-analógica, prioriza o

papel pedagógico. Além de fazer uso das concepções anteriores, utiliza o visual
geométrico para justificar seus processos.
A quarta concepção de ensino de álgebra e a enfatizada nesta pesquisa,
provém dos estudos de Sousa (2004) e sequenciada pelas pesquisas de Panossian
(2014), que traz uma concepção de ensino valorizada pelo movimento histórico, pela
essência e pelos nexos conceituais da álgebra, se contrapondo ao ensino formal
aplicados a realidade objetiva.
A proposta de Sousa (2004; 2014; 2018) está relacionada ao abstrato e ao
concreto do movimento lógico-histórico da variável.
[...] O concreto do conteúdo algébrico se torna compreensível através da
mediação das abstrações contidas nos conceitos de número, figura, palavra
e letra, enquanto o todo da álgebra se torna compreensível através da
mediação da álgebra não simbólica e da álgebra simbólica (SOUSA, 2018, p.
56).

De acordo com Sousa (2004), o pensamento algébrico que é constituído pelos
conceitos de fluência, número, variável e campo de variação, é trabalhado na
Educação básica é composto por duas vertentes: a álgebra simbólica e álgebra não
simbólica. Essa proposta é reforçada por Panossian (2014), que amplia ao destacar a
importância do reconhecimento das grandezas variáveis e da generalização.
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FIGURA 2 – ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ÁLGEBRA

FONTE: SOUSA (2004)

De acordo com a FIGURA 2, os elementos que compõem a álgebra são
divididos em duas categorias: as derivadas da linguagem algébrica, que são os
estágios ou classes em desenvolvimento, representadas pela álgebra não simbólica,
composta por três estágios: retórica (variável representada por palavras), geométrica
(variável representada por segmento de reta), sincopada (variável representada por
abreviações de palavras) e pela simbólica.
Ainda com relação à FIGURA 2, a segunda categoria, derivada pela escrita de
movimento, representado pelo conceito de variável historicamente construído e pela
criação da ideia de fluência, é composta por palavra, figura e letra.
A FIGURA 3 mostra a constituição do lógico-histórico da álgebra, que se
subdivide em álgebra não simbólica e álgebra simbólica. Na escola, tem-se tratado do
pensamento algébrico contendo a álgebra não simbólica, representada pelo “lógicohistórico das variáveis: palavra, figura e mistura entre palavras e figuras, denominadas
sincopação” (SOUSA, 2014, p. 71). A outra forma adotada na escola é a álgebra
simbólica, que tem sua representação através de letras, de valores desconhecidos,
ou seja, fundamentada na variável letra.
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FIGURA 3 -- CONSTITUIÇÃO DO
LÓGICO-HISTÓRICO DA ÁLGEBRA

FONTE: SOUSA (2004)

Para Sousa (2004), a perspectiva lógico-histórico em atividade de ensino de
álgebra tem relação entre o lógico e o histórico, sendo considerada essa dialética
fundamental para apropriação deste conceito.
O lógico-histórico do desenvolvimento do conceito estuda as condições
internas do conceito de álgebra, isto é, os conceitos de variação quantitativa, que se
apresentam no movimento do cotidiano: variação; variável; formação de campo de
variação; enumeração e densidade dos conjuntos numéricos.
Compreender o movimento histórico e lógico dos conceitos algébricos, segundo
Sousa (2004), é compreender os movimentos presentes na vida, nas leis da natureza,
é compreender a formação dos movimentos dialéticos, como os fatores da
mutabilidade e da imutabilidade: “É compreender que a totalidade do conhecimento
da realidade objetiva sempre estará por vir a ser” (SOUSA, 2018, p. 45).
Abordando o ensino de álgebra da perspectiva do movimento histórico e lógico,
Panossian (2014), em sua tese, corrobora as ideias de Sousa (2004) ao considerar a
formação dos conceitos de álgebra a partir dos nexos conceituais, que correspondem
aos elos do desenvolvimento histórico dos conceitos por diferentes civilizações e que
nesse caso são representados pelas conexões da álgebra não simbólica e da álgebra
simbólica.
De acordo com Sousa (2004), a álgebra não simbólica é caracterizada pelo
pensar aritmético, pelas variações quantitativas, enquanto na álgebra simbólica os
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nexos conceituais são representados pela fluência, pela interdependência, pelos
movimentos, que podem ser regulares ou irregulares, pela variável e pelo campo de
variação.
Para Panossian (2014), os elementos que constituem os nexos conceituais da
álgebra, fluência, campo de variação, e variável, são os mesmos apresentados por
Sousa (2004), entretanto, no intuito de aprofundar a importância do reconhecimento
desse movimento histórico e lógico, amplia os elementos que compõem o campo da
álgebra, ao incorporar o reconhecimento das grandezas variáveis e a necessidade de
generalização, aumentando a possibilidade de desenvolvimento do pensamento
teórico e a compreensão do lógico (pensamento) e do histórico (movimento). A
formação do pensamento teórico é fundamental para o desenvolvimento do
pensamento algébrico, pois este comtempla a partir dos fundamentos científicos, os
conteúdos direcionados e articulados que permitem compreender os nexos
conceituais deste conteúdo.
Destacam-se a seguir (TABELA 2) os princípios para a constituição do objeto
do ensino de álgebra a partir dos nexos conceituais, conforme Panossian (2014):
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TABELA 2 – PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DO ENSINO DE ÁLGEBRA A PARTIR
DOS NEXOS CONCEITUAIS
1 – A fluência e o movimento reconhecidos
nos fenômenos da realidade objetiva

Destaca-se a relação qualidade/quantidade,
representada pelas grandezas.
Grandeza = “qualidade de um objeto (que pode
ser quantificada) na sua relação com outros”
(PANOSSIAN, 2014, p. 91).

2 – O controle de quantidades do concreto
sensível: o movimento nos campos
numéricos

O número é visto como “forma particular de
expressar a quantidade atribuída a diferentes
grandezas” (PANOSSIAN, 2014, p. 93).

3- O movimento da linguagem e os modos
de resolução de problemas: a forma e o
conteúdo do conhecimento algébrico

“[...] As diferentes formas da linguagem
alcançadas na experiência humana (retórica,
sincopada, geométrica, simbólica) possibilitaram
de formas diferentes limitações ou avanços em
relação ao conteúdo algébrico. Nesse contexto, a
linguagem, como fenômeno, constitui uma
particularidade determinante para a constituição
da álgebra” (PANOSSIAN, 2014, p. 95).

4 – Entre o elemento desconhecido e o
elemento que varia: o reconhecimento das
grandezas variáveis

O uso dos símbolos como ferramenta nas
relações entre grandezas. Problemática do
ensino: incógnitas ou variáveis?
“[...] O fato de atribuir letras para valores
desconhecidos e também para os valores
conhecidos da equação, o que hoje pode ser
entendido por parâmetros, ajudou muito no
desenvolvimento da álgebra” (PANOSSIAN, 2014,
p. 102).

5- A necessidade de generalização de
objetos e métodos matemáticos

Os processos de generalização vinculam-se à
vida e à resolução de problemas dela
proveniente.” (...) para se compreender o
desenvolvimento desse processo, é necessário
compreender que ele depende de cada época e
do contexto social” (PANOSSIAN, 2014, p. 106).

FONTE: PANOSSIAN (2014). p. 91-106

Percebe-se que, ao analisar as concepções de ensino de álgebra, cada autor
tem um direcionamento. Assim, Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) direcionam as
concepções de ensino aos fatores históricos e da linguagem; já Lins e Gimenez (2005)
têm seu trabalho voltado para o ensino e para a aprendizagem; Usiskin (1995) enfatiza
o significado e uso das variáveis e os processos computacionais; Sousa (2004)
defende o movimento lógico-histórico dos conceitos.
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Entretanto existem pontos comuns no modo como distintos métodos ou
técnicas resolvem variados tipos de situação-problema. Além disso, o uso de letras
pode assumir diferentes significados.
Outro ponto comum entre os autores refere-se às dificuldades apresentadas no
ensino da álgebra, relacionadas com as concepções de ensino de álgebra. Lins e
Gimenez (2005), ao descreverem a concepção letrista, argumentam que ela se
resume à manipulação algébrica, à mecanização e ao algoritmo, sem ter nenhum
significado, como é o caso das operações com expressões algébricas. A concepção
letrista passa a ter uma única finalidade, ou seja, a linguagem simbólica é usada como
instrumento de uma aritmética concretizada.
A tendência da Educação Algébrica tem sido acreditar que o pensamento
algébrico só se manifesta e desenvolve através da manipulação sintática da
linguagem concisa e específica da Álgebra. Entretanto, essa relação de
subordinação do pensamento algébrico à linguagem desconsidera o fato de
que, tanto no plano histórico quanto no pedagógico, a linguagem é, pelo
menos a princípio a expressão de um pensamento. Acreditamos subsistir
entre pensamento algébrico e linguagem não uma relação de subordinação,
mas uma relação de natureza dialética, o que nos obriga, para melhor
entendê-la, a colocar a questão de quais seriam os elementos
caracterizadores de um tipo de pensamento que poderia ser qualificado como
algébrico. (FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL, 1993, p. 85).

As relações das dificuldades de ensino com as concepções de ensino da
álgebra descritas por Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), que priorizam e valorizam as
linguagens e as transformações algébricas, favorecem modelos geométricos ou
físicos e não promovem o desenvolvimento do pensamento algébrico. Este é
caracterizado pelas diferentes formas de associação do conhecimento adquirido na
escola, no ensino formal, com o conhecimento adquirido em suas experiencias,
podendo ser registrado de várias formas como um desenho, uma forma de escrita ou
por uma generalização.
De maneira geral, em relação às dificuldades encontradas tanto no ensino de
aritmética como no ensino da álgebra, percebe-se que existe uma repetição da causa,
que se apresenta de forma intrínseca, relacionada à concepção de álgebra adotada,
mas também à própria organização de ensino. Além disso, é importante destacar
outras dificuldades encontradas:
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• Dificuldades devido à natureza do tema álgebra, dentro do contexto da
Matemática;
• Dificuldades que surgem dos processos de desenvolvimento cognitivo dos
alunos e da estrutura e organização de suas experiências;
• Dificuldades atribuídas à natureza do currículo, à organização das lições e
aos métodos de ensino usados;
• Dificuldades devido às atitudes afetivas e não racionais para a álgebra.
(SOUSA; PANOSSIAN; CEDRO, 2014, p. 70).

Outra dificuldade encontrada pelos alunos na apropriação do conhecimento
algébrico no Brasil, na Argentina, como em diversas partes do mundo, segundo Sessa
(2009), é a introdução tardia do conteúdo nas escolas, o qual só é implementado nos
dois últimos anos do ensino fundamental II, como ferramenta para resolução de
equações, o que talvez seja resolvido ou amenizado com a inserção do conteúdo
algébrico desde as séries iniciais, implantada pela Base Nacional Comum Curricular,
desde que ancoradas em uma base teórica que direcione a organização do ensino.
Além disso, no Brasil, existem fatores históricos conforme Groenwald (2014),
somente na metade do século XVI, inicia-se o ensino do conhecimento científico,
porém a formação era clássica e humanista. As primeiras obras didáticas de
Matemática para os conteúdos de aritmética, álgebra e geometria surgem por volta de
1830. Outro fator refere-se à insuficiência de materiais que contenham atividades
didáticas adequadas ao ensino básico, além do engessamento do currículo e do
aprisionamento social à concepção tradicional da Matemática.
De acordo com Lanner de Moura (2007), existe uma falha na estruturação da
escola pela ausência de uma organização de ensino capaz de promover um ensino
eficaz, que passa pela formação do professor e do aluno, resultando na apropriação
inadequada das produções humanas e na não compreensão do conhecimento
matemático. Os processos aritméticos e algébricos tratados na escola apresentam,
na grande maioria, tarefas e exercícios que não retratam situações do cotidiano,
exigindo do aluno a utilização dos métodos científicos e um algoritmo correto e exato,
enquanto em seu dia a dia os resultados encontrados são de valores aproximados e
não exatos.
Damazio et al. (2012) acreditam que um dos problemas que afetam o ensino,
em especial o da álgebra, no Brasil, está nas proposições curriculares do ensino da
Matemática, que consiste no fortalecimento da cisão entre os conteúdos de aritmética,
álgebra e geometria, uma tricotomia, como justificam os autores.
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As dificuldades apresentadas para o ensino de álgebra, conforme constam
nesta pesquisa, revelam que em nosso país prevalece a aprendizagem apenas como
um conjunto de técnicas operatórias, reflexo dos vários anos em que o ensino de
álgebra se pautou somente na manipulação da resolução de equações. Diante disso,
percebeu-se a necessidade de encontrar formas para superar tais desafios.
Uma possível solução encontra-se na forma de organização de ensino, com
fundamentação teórico-metodológica nos pressupostos da Atividade Orientadora de
Ensino, que utiliza como instrumento de suas ações centrais as Situações
Desencadeadoras de Aprendizagem, pesquisadas pelo GEPAPe.
3.3 EM BUSCA DE RESPOSTAS
Sabendo que a Matemática e a álgebra, de forma específica, têm um papel
fundamental para a formação do sujeito, para o desenvolvimento cognitivo e a
formação de novos saberes, a pesquisadora foi tomada pela angústia nos últimos
anos ao tentar compreender os motivos que levam os estudantes a terem dificuldades
para assimilar os conceitos de álgebra. Encontrar meios que eles possam superar
essas dificuldades tem sido um desafio para muitos professores e pesquisadores.
No capítulo anterior, sobre ensino e concepções de álgebra, foram
apresentados alguns aspectos responsáveis por problemas na aprendizagem,
gerados ao longo do tempo e ligados de forma direta ou indireta na maneira como o
ensino vem sendo aplicado. Damazio et al. (2012) observam que o ensino traz uma
cisão entre os conteúdos de aritmética, álgebra e geometria. Sousa, Panossian e
Cedro (2014) também mostram a fragmentação no ensino de álgebra quando é
trabalhada somente uma álgebra desprovida de sentido e significado, dissociada da
prática social.
Diante dos problemas e dificuldades apresentados no ensino de álgebra e
considerando o objetivo desta pesquisa de analisar as contribuições da Atividade
Orientadora de Ensino para a organização do ensino de álgebra buscou-se, nas
produções do GEPAPe, enxergar caminhos para a solução das angústias que
motivaram o retorno da professora à universidade.
A organização de ensino vinculada às pesquisas do GEPAPe, conforme Moura
et al. (2010a), permite ao sujeito em processo de aprendizagem se apropriar dos
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conceitos planejados a serem apropriados pelos alunos, quando estes forem
organizados de forma a vincular um sentido social, um significado.
Para Moura et al. (2010a), essa organização deve considerar a atividade de
ensino, vinculada ao trabalho coletivo, sistemático, intencional e constituído pela
cultura social ao longo da história, ou seja, deve permitir a formação de um
instrumento que coloque o professor e aluno, em atividade, de modo a promover o
desenvolvimento do sujeito a partir da apropriação dos conceitos matemáticos, em
especial.
Para o sujeito estar em atividade é fundamental a tomada de consciência das
suas ações. Para isso a organização de ensino deve definir os objetivos, os conteúdos
e as estratégias de ensino e os recursos metodológicos adequados para
concretização da atividade de ensino.
Essa concretude vem sendo constituída a partir de Oficinas Pedagógicas de
Matemática (OPM), pelos espaços de aprendizagem, como o Laboratório de
Matemática, que fazem parte das estratégias de estudo do Grupo de Estudos e
Pesquisa sobre a Atividade Pedagógica (GEPAPe), ao considerarem a Atividade
Orientadora de Ensino (AOE) como base teórico-metodológica a ser concretizada nas
Situações Desencadeadoras de Aprendizagem.
A OPM tem como proposito principal a formação inicial e continuada de
professores com vistas a apropriação dos conhecimentos teóricos e com organização
do ensino. De acordo com Moraes et al. (2012), foi implantada no final da década de
80, como parte integrante de um dos projetos do Laboratório de Pesquisa e Ensino
em Educação Matemática, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a
Atividade Pedagógica (GEPAPE/FE-USP), e atualmente possui ramificações em
outras instituições, como na Universidade Estadual de Maringá (OPM/UEM-PR), na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus de Curitiba (OPM/UTFPR) e
na Universidade de São Paulo – Campus de Ribeirão Preto (OPM/RP).
Outro espaço privilegiado para a pesquisa sobre a docência é o Clube de
Matemática. Conforme Cedro e Moura (2007), o Clube de Matemática é um projeto
de estágio desenvolvido na Faculdade de Educação da USP, destinado à aplicação e
discussão de atividades educativas. Compõem o Clube alunos de graduação em
Pedagogia e de Licenciatura em Matemática, alunos do ensino fundamental da Escola
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de Aplicação da Faculdade de Educação e pós-graduandos em Educação da área de
Ciências e Matemática.
O Clube de Matemática tem como objetivo principal a atividade coletiva: “a
cooperação e a colaboração são concebidas dentro de um esquema teórico, no qual
ela é parte integrante da elaboração do conhecimento” (CEDRO; MOURA, 2007, p.
41).
Assim como a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
(FEUSP), a Universidade Federal de Goiás (UFG) também possui o seu espaço de
aprendizagem, igualmente denominado Clube de Matemática (CM), local onde foram
concretizadas as ações planejadas pelo Observatório de Educação (OBEDUC), ao
qual o Clube de Matemática estava vinculado anteriormente, em outro projeto de
pesquisa, denominado “Educação matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental: princípios e práticas da organização do ensino” (OLIVEIRA, CEDRO,
2018, p. 142), financiado pela CAPES.
Assim, por meio de espaços de aprendizagem e formação como a Oficina
Pedagógica de Matemática ou o Clube de Matemática, entre outros, os pesquisadores
do GEPAPe realizam estudos voltados tanto para a formação inicial de professores e
pedagogos como para a formação continuada dos profissionais da área e estudantes
da pós-graduação. Esse acompanhamento pedagógico dá preferência aos
profissionais da rede pública de qualquer esfera.
Algumas das pesquisas e produções dos pesquisadores do GEPAPe
fundamentados na Teoria Histórico-Cultural, na Teoria da Atividade e utilizando a
Atividade Orientadora de Ensino como base teórico metodológica são concretizados
em Situações Desencadeadoras de Aprendizagem – SDAs que tratam do ensino de
álgebra. Com as SDAs, o professor que está inserido no referencial teórico tem a
possibilidade de entrar em atividade junto com o seu aluno e assim juntos
compartilham conhecimento e se desenvolvem.
Assim, a partir dos pressupostos da AOE como base teórico-metodológica para
a organização de ensino de álgebra e sua materialização nas SDA, bem como das
análises realizadas a partir do levantamento desta pesquisa, pretende-se elaborar o
produto educacional, item exigido no programa de mestrado profissional. Tal produto
será apresentado na forma de um e-book, contendo as ideias centrais dessa pesquisa
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e a apresentação de algumas contribuições da Atividade Orientadora de Ensino para
a organização do ensino de álgebra voltadas a educação básica como uma sugestão
para a organização de ensino que possibilitem a compreensão do pensamento
algébrico.
O e-book é estruturado pelas ideias centrais que compõem a Atividade
Orientadora de Ensino, pelos aspectos sobre a organização do ensino à luz da Teoria
Histórico-Cultural, ou seja, quais os motivos, quais as necessidades, para qual
público, qual o papel da álgebra e os objetivos que são abordados nas Situações
Desencadeadoras de Aprendizagem para o ensino de álgebra e como elas podem ser
tratadas e dinamizadas pelo professor.
Esse e-book apresenta de forma compilada as Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem realizadas em diferentes momentos, com o desejo de torná-lo fonte
inspiradora para professores da educação básica que buscam aprimorar sua prática
e possibilitar o desenvolvimento intelectual do sujeito, conforme os pressupostos da
Atividade Orientadora de Ensino.
No próximo capítulo são detalhados os procedimentos metodológicos da
pesquisa e da elaboração desse produto educacional.
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4 METODOLOGIA
Este capítulo visa apresentar os procedimentos adotados, as fontes utilizadas
e as etapas da pesquisa que possibilitaram atingir o objetivo desta pesquisa de
analisar as contribuições da Atividade Orientadora de Ensino para a organização do
ensino de álgebra, a partir de produções acadêmicas dos membros do Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre a Atividade Pedagógica (GEPAPe).
Para Lakatos e Marconi (2003), ao se projetar uma pesquisa deve-se analisar
qual tipo de trabalho será desenvolvido e verificar quais as fontes bibliográficas e/ou
documentais adequadas. Aqui, adotou-se como fonte as produções acadêmicas
produzido por membros do GEPAPe, que possui quantidade relevante de artigos e de
fácil acesso, o que permite a realização de análise criteriosa sobre o objeto desta
investigação.
A organização deste trabalho está dividida em três momentos: o primeiro relata
os procedimentos do levantamento das produções acadêmicas; o segundo
corresponde aos critérios estabelecidos para a seleção das produções e aos
procedimentos adotados para a realização da análise de cada uma das produções
selecionadas; o terceiro momento destina-se à estruturação e elaboração do produto
educacional, fruto deste mestrado profissional.
O processo de levantamento das produções acadêmicas (artigos, livros,
capítulos de livros) considerou o material produzido até o ano de 2018, escrito em
português, inserido na Plataforma Lattes de cada um dos integrantes do GEPAPe. Os
critérios para a seleção dos textos foram o uso das palavras ‘Atividade Orientadora de
Ensino’ e ‘Álgebra’ no título, no resumo e/ou nas palavras-chave das produções.
Os nomes dos professores pesquisadores cujas produções foram consultadas
no Currículo Lattes de cada um estão listados na tabela a seguir (TABELA 3) e foram
extraídos do site do GEPAPe (http://www2.fe.usp.br/~gepape/):
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TABELA 3 – PROFESSORES DOUTORES/PESQUISADORES DO GEPAPE
1-Algacir José Rigon

15- Josélia Euzébio da Rosa

2-Ademir Damazio

16-Manoel Oriosvaldo de Moura

3-Amanda Arajs Marques Vaccas

17-Maria Eliza Mattosinho Bernardes

4-Ana Paula Gladcheff Munhoz

18-Maria Isabel Batista Serrão

5-Ana Rebeca Miranda Castilho

19 -Maria Lúcia Panossian

6-Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes

20 -Marisa da Silva Dias

7-Carolina Picchetti Nascimento

21 -Marta Sueli de Faria Sforni

8 -Daniela Gonçalves de Abreu

22 -Neusa Maria Marques de Souza

9-Débora Cristina Piotto

23-Neuton Alves de Araújo Calaça

10-Everton Lacerda Jacinto

24 -Ronaldo Campelo da Costa

11-Flávia Dias Ribeiro atualizado para
Flavia Dias de Souza

25 -Silvia Pereira Gonzaga de Moraes

12 -Flávia da Silva Ferreira Asbahr

26 -Vanessa Dias Moretti

13 -Flávio Rodrigo Furlanetto

27 - Wellington Lima Cedro

14 -João Paulo Attie

28 – Elaine Sampaio Araújo

FONTE: http://www2.fe.usp.br/~gepape/. Acesso em: 01 mar. 2018.

O registro dos nomes constantes na TABELA 3 segue fielmente a escrita
apresentada no site consultado3.
O segundo momento da pesquisa foi a seleção das produções científicas de
cada autor pertencente ao GEPAPe conforme os critérios já apresentados. Os
resultados estão organizados na TABELA 4.

3

Durante a coleta de dados observou-se divergência nos registros, em relação ao que consta na
Plataforma Lattes, seja pela troca de caracteres que compõem o nome do(a) pesquisador(a) ou
ocasionada pela alteração do sobrenome, como é o caso da pesquisadora Ana Rebeca Miranda
Castillo ou ainda de Neuton Alves de Araújo.
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TABELA 4 –PRODUÇÕES ACADÊMICAS SELECIONADAS DOS AUTORES DO GEPAPE
Nº

Referências

01

CEDRO, W. L.; MOURA, M. O. de. Uma perspectiva histórico-cultural para o
ensino de Álgebra: o Clube de Matemática como espaço de aprendizagem.
Zetetiké (UNICAMP), v. 15, p. 37-56, 2007.

02

PANOSSIAN, M. L.; MOURA, M. O. O jogo Fantan: explorações didáticas. Anais
do X Encontro Nacional de Educação Matemática. Relato de Experiência.
Salvador-BA, julho/2010, p. 1-11

03

PANOSSIAN, M. L.; MOURA, M. O. de. Fantan: um jogo para ensinar e aprender
álgebra. In: LOPES, A. R. L. V.; PEREIRA, P. S. (Org.). Ensaios em Educação
Matemática: algumas possibilidades para a Educação Básica. Campo Grande:
Editora UFMS, 2010, p. 55-73.

04

SALAZAR, G. A. A.; CEDRO, W. L. Ludo monetário: uma proposta de Atividade
Orientadora de Ensino. In: XI ENEM, 2013, CURITIBA, PR. Anais... Curitiba:
SBEM Brasil, 2013. p. 1-10.

05

SOUSA, M. do C. de; PANOSSIAN, M. L.; CEDRO, W. L. Do movimento lógico e
histórico à organização do ensino: o percurso dos conceitos algébricos.
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2014. 184 p.

06

LEMES, N. C. S.; CEDRO, W. L. Professores de Matemática em atividade de
ensino de álgebra: apropriações da teoria histórico-cultural. Revista Portuguesa
de Educação, v. 28, p. 133-154, 2015.

07

OLIVEIRA, D. C.; CEDRO, W. L. Indícios de generalização da linguagem algébrica
simbólica por estudantes do Clube de Matemática. In: XII Encontro Nacional de
Educação Matemática, 2016, São Paulo. Anais... São Paulo: SBEM, 2016. p. 112.

08

MARÃES, M. Z.; PANOSSIAN, M. L. Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem para introdução de conteúdo algébrico. In: PARANÁ, Secretaria de
Estado da Educação (Org.). Os desafios da escola pública paranaense na
perspectiva do professor PDE, 2016. Curitiba: SEED-PR, 2018, p. 1-21.

09

OLIVEIRA, D. C.; CEDRO, W. L. Indícios da compreensão da necessidade de
representação de uma linguagem algébrica simbólica nas crianças participantes do
Clube de Matemática. Obutchénie, v. 2, p. 139-165, 2018.

FONTE: http://lattes.cnpq.br/, organizada pela autora (2020).

As produções acadêmicas foram então organizadas na TABELA 5, com as
seguintes indicações:
a) Referência bibliográfica completa
b) Público, descreve para o qual a proposta se destina, representado pelas
siglas abaixo:
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PFC – professores em formação continuada
PFI – professores em formação inicial
EI – educação infantil
EFI – ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano)
EFII – ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano)
c) Os recursos utilizados, representam as Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem e a forma de desenvolvimento propostas, indicadas pelas
siglas abaixo:
J – Jogos
HV – História Virtual do conceito
SC – Situações-problemas do cotidiano
ED – Experimento didático utilizado pelo autor para designar mais de uma
SDA
TABELA 5 – CLASSIFICAÇÃO DOS TEXTOS SELECIONADOS
Nº

01

02

03

04

05

Referência Bibliográfica: Artigos
CEDRO, W. L.; MOURA, M. O. de. Uma
perspectiva histórico-cultural para o ensino de
Álgebra: o Clube de Matemática como espaço de
aprendizagem. Zetetiké (UNICAMP), v. 15, p. 3756, 2007.
PANOSSIAN, M. L.; MOURA, M. O. O jogo Fantan:
explorações didáticas. Anais do X Encontro
Nacional de Educação Matemática. Relato de
Experiência. Salvador-BA, julho/2010, p. 1-11.
PANOSSIAN, M. L.; MOURA, M. O. de. Fantan: um
jogo para ensinar e aprender álgebra. In: LOPES,
A. R. L. V.; PEREIRA, P. S. (Org.). Ensaios em
Educação Matemática: algumas possibilidades
para a Educação Básica. Campo Grande: Editora
UFMS, 2010, p. 55-73.
SALAZAR, G. A. A.; CEDRO, W. L. Ludo
monetário: uma proposta de atividade orientadora
de ensino. In: XI ENEM, 2013, Curitiba, PR.
Anais... Curitiba: SBEM Brasil, 2013. p. 1-10.
SOUSA, M. do C. de; PANOSSIAN, M. L.; CEDRO,
W. L. Do movimento lógico e histórico à
organização do ensino: o percurso dos conceitos

Públic
o

Recurso
utilizado

EF I

J e HV

EF-I

J

EF – I
e II

J

EF -I

J

PFC
J/HV/SC
PFI
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Nº

06

07

08

Referência Bibliográfica: Artigos
algébricos. Campinas, SP: Mercado de Letras,
2014. v. 1. 184 p.
LEMES, N. C. S.; CEDRO, W. L. Professores de
Matemática em atividade de ensino de álgebra:
apropriações da teoria histórico-cultural. Revista
Portuguesa de Educação, v. 28, p. 133-154,
2015.
OLIVEIRA, D. C.; CEDRO, W. L. Indícios de
generalização da linguagem algébrica simbólica
por estudantes do Clube de Matemática. In: XII
Encontro Nacional de Educação Matemática, 2016,
São Paulo. Anais... São Paulo: SBEM, 2016. p. 112.
MARÃES, M. Z.; PANOSSIAN, M. L. Situações
Desencadeadoras de Aprendizagem para
introdução de conteúdo algébrico. In: PARANÁ,
Secretaria de Estado da Educação (Org.). Os
desafios da escola pública paranaense na
perspectiva do professor PDE, 2016. Curitiba:
SEED-PR, 2018, p. 1-21.

OLIVEIRA, D. C.; CEDRO, W. L. Indícios da
compreensão da necessidade de representação de
09 uma linguagem algébrica simbólica nas crianças
participantes do Clube de Matemática.
Obutchénie, v. 2, p. 139-165, 2018.
FONTE: http://lattes.cnpq.br/, organizada pela autora (2020).

Públic
o

Recurso
utilizado

PFC

ED

EF -AI

ED

EFI e
II

J/HV/SC

EI
EF -I

ED

Observa-se que entre as nove produções acadêmicas selecionadas de acordo
com os critérios estabelecidos, apenas o texto produzido por Lemes e Cedro (2014),
descrito na coluna de número 6, apresentam Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem de forma implícita, não permitindo dessa forma a reprodução em outros
momentos ou espaços destinados a aprendizagem.
Esses textos foram analisados no sentido de reconhecer a contribuição das
produções para ensino de álgebra, e com o intuito de compreender como os
pesquisadores na THC propõe a organização de Ensino a partir da Atividade
Orientadora de Ensino como base teórico-metodológica para a organização de ensino
de álgebra, contemplando conhecimento algébrico, seus nexos conceituais e o
movimento lógico-histórico do conceito.
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O processo de análise foi iniciado com a leitura minuciosa dos textos e um
registro escrito que levasse em conta:
a) síntese do texto: procurou-se reconhecer o objetivo proposto no texto e/ou o
objetivo da Situação Desencadeadora de Aprendizagem apresentada, o público a que
se destina, a metodologia de pesquisa empregada e outras considerações gerais
sobre o texto;
b) o papel da Atividade Orientadora de Ensino: procurou-se reconhecer a
compreensão a respeito da AOE, identificando suas possibilidades como instrumento
de pesquisa ou como metodologia para o processo de organização de ensino;
c) a atribuição do ensino de álgebra no texto: procurou-se reconhecer os
conceitos de álgebra adotados no texto, a forma como foram abordados, bem como a
concepção de Sousa (2004) para ensino de álgebra adotada nas situações de ensino
apresentadas.
Também se buscou identificar nos textos princípios que pudessem ser
referentes à AOE e ao ensino de álgebra: esse tópico foi considerado como o mais
relevante, pois permitiu objetivar as buscas desta pesquisa.
Após as sínteses específicas de cada texto, definiu-se a síntese geral em
resposta à pergunta norteadora da pesquisa: Quais as contribuições da Atividade
Orientadora de Ensino para a organização de ensino de álgebra?
A terceira fase refere-se ao produto educacional deste mestrado profissional,
concretizado no formato de e-book denominado “Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem para o ensino de álgebra: contribuições do GEPAPe”, que aborda
Situações Desencadeadoras de Aprendizagem para o ensino de álgebra, bem como
os princípios que as definem. A organização do e-book está dividida em quatro partes:
os Princípios da Atividade Orientadora de Ensino; o ensino de álgebra; Situações
Desencadeadoras de Aprendizagem e orientações para os professores. O produto
educacional destaca a importância da realização do planejamento docente e das
ações do professor.

De acordo com Vaccas (2012), “o professor pode tomar

consciência do próprio processo de formação e da necessidade de estudo [...]”
(VACCAS, 2012, p. 6), que a autora vê como uma ação formadora e estruturante de
ensino.
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Destaca-se a importância do professor na perspectiva da Atividade Orientadora
de Ensino e alguns de seus princípios, que foram incorporados ao processo de
elaboração deste e-book, como o trabalho coletivo, o movimento lógico-histórico,
concepções de homem e os fins do processo de aprendizagem para a constituição do
humano.
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5 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS
Neste capítulo, são apresentadas as produções acadêmicas selecionadas,
destacando-se a síntese dessas produções acadêmicas, a ideia central, os objetivos,
o público e os processos metodológicos adotados para o ensino e pesquisa. São
enfatizados o papel da Atividade Orientadora de Ensino e as concepções de álgebra
que permitem compreender as contribuições desse referencial para a organização do
ensino de álgebra.
5.1 AS IDEIAS SUBSTANCIAIS DE CADA PRODUÇÃO ACADÊMICA
SELECIONADA
A análise inicial das produções procurou explicitar o que está proposto em cada
texto, considerando-se o objetivo, a que público destina-se e a forma como está
organizado. Nesse sentido, foi possível não só apresentar de maneira sintética a ideia
do(s) autor(es) que tratam do ensino de álgebra, mas também mostrar a importância
desses elementos para a fundamentação e compreensão das contribuições da AOE
para a organização do ensino de álgebra.
As produções acadêmicas, em sua maioria, contemplam a Situação
Desencadeadora de Aprendizagem dentro dos pressupostos da Atividade Orientadora
de Ensino, ou seja, estão organizadas de forma a levar em consideração o movimento
lógico-histórico do conceito, os nexos conceituais, que foi trabalhado de forma lúdica.
No artigo “Uma perspectiva histórico-cultural para o ensino de álgebra: o
Clube de Matemática como espaço de aprendizagem”, Cedro e Moura (2007)
discutem a importância de um local destinado à aprendizagem de futuros professores
de acordo com uma organização de ensino que promova o ensino de álgebra por meio
de atividades orientadoras de ensino e sua concretização através de experimentos
didáticos. “O objetivo criar condições que permitam à criança formar relações entre as
componentes abstratas e concretas do conceito” (CEDRO; MOURA, 2007, p. 40).
Esse local, o espaço de aprendizagem, recebe o nome de Clube de Matemática
– CM, somente quando sua prática é direcionada à aprendizagem e tem como objetivo
principal “criar um ambiente para o desenvolvimento de atividades educativas que
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possibilitem a discussão dos mais variados aspectos dentro do meio educacional”
(CEDRO; MOURA, 2007, p. 40).
De acordo com Cedro e Moura (2007), o Clube de Matemática era nesse
período um projeto de estágio desenvolvido na Faculdade de Educação da USP,
destinado à implantação e discussão de atividades educativas. Compõem o Clube
alunos de graduação em Pedagogia e de Licenciatura em Matemática, alunos do
ensino fundamental da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação e pósgraduandos em Educação da área de Ciências e Matemática.
O Clube de Matemática tem como objetivo principal a atividade coletiva: “a
cooperação e a colaboração são concebidas dentro de um esquema teórico, no qual
ela é parte integrante da elaboração do conhecimento” (CEDRO; MOURA, 2007, p.
41).
Em outras palavras, esses espaços de aprendizagem devem considerar
aspectos como a prática social, o despertar da busca de descobrir e reproduzir as
condicionantes que levaram à origem dos conceitos a serem abordados e, por último,
analisar todo o processo, avaliando os pontos positivos e negativos, de modo a
objetivar a apropriação desse conteúdo.
Nele as ações de quem ensina são orientadas de forma intencional, voltada à
aprendizagem e ao desenvolvimento psíquico dos sujeitos, conforme destacado no
parágrafo anterior.
Dentro do Clube da Matemática, a aprendizagem dos conceitos matemáticos,
por parte das crianças, é desenvolvida na sua forma inicial. O que
pretendemos é criar uma base psicológica necessária para a formação dos
conceitos, na qual um conceito tem um caráter genérico e não diferenciado.
Sendo assim, o desenvolvimento das atividades de ensino do Clube de
Matemática tem como objetivo criar condições que permitam à criança formar
relações entre as componentes abstratas e concretas do conceito. As
condições para essa formação surgem a partir do momento em que o sujeito
considera o conhecimento como parte da sua vida real e não uma condição
externa. (CEDRO; MOURA, 2007, p. 40).

A intenção dos autores, conforme a citação acima nessa discussão, era
proporcionar a formação do conceito algébrico, de forma genérica e não diferenciada,
permitindo às crianças formar relações, dando significado e aproximando o conceito
algébrico à sua vida.
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No artigo em questão, os autores defendem o ensino de álgebra em espaços
de aprendizagem, como o Clube de Matemática, e apresentam os pressupostos
teóricos a partir dos quais o experimento foi elaborado, organizado e analisado em
uma perspectiva histórico-cultural em que a ação principal foi a mediação.
Para a elaboração das atividades de ensino, Cedro e Moura (2007) realizaram
uma relação dos elementos (fluxos) da atividade com trabalho de pesquisa, ou seja,
demonstraram a organização das atividades de ensino inseridas em experimentos
didáticos.
De acordo com os autores, o experimento didático que contém a SDA é um
método de investigação psicológico e pedagógico que favorece o desenvolvimento
psíquico do sujeito, contemplando mais de um conceito e como consequência,
comtempla mais de uma situação problema que desencadeia novos objetivos. Dessa
forma, ao buscar o experimento didático para o ensino de conteúdos algébricos, o
professor pode delimitar o conteúdo a ser apropriado, facilitando a aprendizagem da
criança. Essas SDAs, presentes nos experimentos didáticos, apresentadas como
situações do cotidiano, história virtual ou jogos e dão subsídios ao professor para
refletir sobre suas ações no ensino dos conceitos algébricos.
A organização do ensino ocorreu após “análise do desenvolvimento histórico
do conceito de equação com o propósito de estabelecer os nexos conceituais que
possibilitaram a sua compreensão significativa, [...]” (CEDRO; MOURA, 2007, p. 42).
Além disso, os autores verificaram os motivos que geram o encapsulamento no
ensino de álgebra, como as relações numéricas concretas desprovidas de sentido e a
insatisfação com o modelo de ensino vigente, em que predominam o formalismo, a
linguagem e a mecanização dos símbolos algébricos.
Partindo “do pressuposto de que todo espaço de aprendizagem exige uma
organização do ensino que propicie às crianças condições para o seu
desenvolvimento psíquico” (CEDRO; MOURA, 2007, p. 38), Cedro e Moura
propuseram ações ou processos que permitissem a ultrapassagem desse
encapsulamento do ensino de álgebra.
Essas ações ocorrem através das relações desses elementos com os objetivos,
que estavam ligados às operações e às condições de ensino, e visavam a
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estruturação dos pressupostos teóricos que fundamentam uma organização de ensino
e redefinem os espaços de aprendizagem.
Para Cedro e Moura (2007), a apropriação dos conceitos e dos conteúdos está
diretamente ligada às atividades de ensino, que “são os instrumentos do sujeito que
levaram à concretização das suas operações e, por consequência, à obtenção de
resultados” (CEDRO; MOURA, 2007, p. 42). Os experimentos didáticos, constituídos
pela fundamentação teórica apresentada anteriormente e aplicados no projeto
semestral de estágio do Clube de Matemática, foram realizados com 12 crianças,
matriculadas na quinta série4 do ensino fundamental da Escola de Aplicação da
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), durante um
semestre, com um total de 4 módulos, com 4 dias para cada módulo, correspondendo
a 16 encontros semanais com 4 horas cada um.
A organização dos módulos deu-se da seguinte forma: o primeiro correspondeu
à preparação de materiais e do local para o desenvolvimento dos experimentos
didáticos, à própria ação do desenvolvimento e, por último, assim como nos demais
módulos, ocorreram a reflexão, a avaliação e o (re)planejamento do trabalho.
Nos três módulos restantes, as ações foram organizadas pelos princípios da
atividade orientadora de ensino voltadas a destacar “que as equações do primeiro
grau constituem uma das formas de linguagem matemática que possibilitam o controle
do movimento das quantidades” (CEDRO; MOURA, 2007, p. 46).
Os objetivos de cada módulo estão de acordo com as descrições a seguir:
Módulo 1: O movimento das quantidades: o objetivo geral é propiciar às
crianças a possibilidade de perceber e compreender o caráter mutável dos
aspectos qualitativos e quantitativos na vida e no mundo.
Módulo 2: O controle do movimento das quantidades: objetivamos a
necessidade de a criança perceber que o movimento das quantidades pode
ser representado por meio da linguagem.
Módulo 3: Uma linguagem particular do movimento das quantidades: o
objetivo foi mostrar às crianças que a linguagem das equações é uma forma
particular (específica) de compreender o movimento mais amplo das
quantidades (CEDRO; MOURA, 2007, p. 45).

4

A quinta série, pela legislação atual, corresponde ao sexto ano do ensino fundamental.
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Percebe-se que as situações desencadeadoras de aprendizagem que abordam
os nexos conceituais da álgebra através de seu desenvolvimento histórico e da análise
conceitual, foram estruturadas conforme a base teórico-metodológica para a
organização de ensino, a AOE.
A atividade selecionada por Cedro e Moura (2007) para descrever esse
processo de ensino baseou-se em anotações diárias que serviam para controlar os
movimentos quantitativos no desenvolvimento de um jogo, denominado “Dinheiro do
Mês”, a partir de um cenário da história virtual denominada “TAREFA: O diário do Sr.
Tobias” realizado no segundo módulo daquele semestre. Para melhor compreensão,
adicionou-se esse cenário aos anexos da pesquisa (Anexo 1).
O objetivo do jogo era chegar ao final do mês com um saldo maior em dinheiro
que os adversários. Além disso, todos os valores de “entrada” e “saída” deveriam ser
registrados através do uso da escrita, sem a utilização de símbolos, conforme mostra
a figura abaixo (ANEXO 2):
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FIGURA 4 – DIÁRIO DE BORDO:
CONTROLE DOS MOVIMENTOS QUANTITATIVOS

FONTE: CEDRO; MOURA (2007)

Esse jogo de tabuleiro, denominado “Dinheiro do Mês”, que simulava a vida
de um trabalhador assalariado durante um mês, foi utilizado dentro dos pressupostos
da atividade orientadora de ensino, como um “cenário para a criação de uma história
virtual”. (CEDRO; MOURA, 2007, p. 48). Nessa Situação Desencadeadora de
Aprendizagem, em que foi utilizada a história virtual como recurso metodológico,
acrescida dos dados coletados a partir do diário de controle de quantidades, foi
solicitado aos alunos que respondessem a três questões, com o objetivo de levá-los
a perceber a insuficiência do instrumento de controle dos movimentos de quantidades,
como uma síntese, a partir de orientações fornecidas pelos autores, conforme a figura
abaixo (ANEXO 3):
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FIGURA 5 – REGISTRO DA COMPREENSÃO DA INSUFICIÊNCIA DO INSTRUMENTO
DE CONTROLE DOS MOVIMENTOS DAS QUANTIDADES

FONTE: CEDRO; MOURA (2007).

De acordo com os autores, propor essa reflexão permitiu aos alunos
compreenderem que a forma de controle de quantidades da maneira proposta de
início foi insuficiente, conforme mostra a figura anterior. A partir desse resultado, foi
sugerida uma nova forma de registro para o controle de quantidades, como se pode
ver na figura a seguir:
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FIGURA 6 – REGISTRO DA LINGUAGEM
MATEMÁTICA SIMBÓLICA

Fonte: CEDRO; MOURA (2007).

Nessa fase do desenvolvimento, encontra-se o movimento do ensino de
álgebra, através do controle de quantidades a partir da realização do seu registro
através da linguagem matemática simbólica. Para esses registros os autores
utilizaram como instrumento o jogo comercial de tabuleiro chamado Banco Imobiliário,
que representa o mercado imobiliário e tem como objetivo que o participante vencedor
chegue ao final do jogo com todos os imóveis do tabuleiro.
Nessa forma de registro foi dada ênfase para o conceito de variável como
fundamento essencial para o ensino de álgebra, por demonstrar os movimentos
quantitativos gerais da álgebra, em especial para o ensino de equações, que
representam uma particularidade, o movimento do controle de quantidades.
Os autores, ao analisarem o experimento didático conduzido no Clube de
Matemática, perceberam que ele diferiu do ensino tradicional, no qual as crianças
foram constante e deliberadamente forçadas a agir.
As ações foram intencionais em decorrência da forma como o experimento
didático foi organizado, focadas na aprendizagem e no desenvolvimento da
criticidade, no questionamento, na experimentação, na generalização e na
possibilidade de desenvolvimento do conhecimento e no envolvimento coletivo.
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Os resultados apresentados por Cedro e Moura (2007) permitiram aos alunos
a formação de uma fundamentação comum, referindo-se aos nexos conceituais
algébricos, pautada na apropriação das ações gerais da aprendizagem, além de
reforçar a importância do papel do professor e do aluno como elementos da ação.
Os experimentos didáticos realizados no Clube de Matemática tiveram como
objetivo “analisar os indícios presentes nas manifestações orais e escritas dos sujeitos
que demonstrem a apropriação dos nexos conceituais da álgebra simbólica”
(OLIVEIRA; CEDRO, 2018, p.139), com intenção de levar o sujeito a compreender a
necessidade de uma representação da linguagem algébrica que possa ser levada a
uma generalização.
Nesse espaço de aprendizagem, foram desenvolvidas ações de ensino
intencionais, com os pressupostos da AOE e concretizadas pelas SDAs, voltadas ao
ensino de álgebra, para 12 crianças do quinto ano do ensino fundamental de uma
escola pública municipal da cidade de Goiânia, durante um semestre, com um total de
4 módulos, correspondendo a 16 encontros semanais com 4 horas cada um.
Os módulos foram divididos de maneira que contemplassem todos os
requisitos da Atividade de Aprendizagem: a introdução de bases teóricas do conceito,
a reflexão teórica, os nexos conceituais da álgebra, o planejamento da forma de
organização e a análise crítica, tanto do professor quanto do aluno, das atividades
desenvolvidas.
Para atingir os objetivos, os 4 módulos de trabalho foram estruturados de
forma a contemplar conteúdos inerentes à álgebra e também à Teoria da Atividade.
Assim, no módulo 1, destaca-se a valorização do trabalho coletivo; no módulo 2, ações
que abordam a necessidade de compreensão da relação de dependência na álgebra,
assim como a de uma linguagem simbólica comum (universal); no módulo 3, o objetivo
é contemplar ideias intrínsecas ao conceito de equação; o módulo 4 aborda ideias
inerentes ao conceito de função e relação de dependência.
As pesquisas realizadas no CM deram origem às produções “Ludo monetário:
uma proposta de Atividade Orientadora de Ensino”, (SALAZAR; CEDRO, 2013);
“Indícios de generalização da linguagem algébrica simbólica por estudantes do Clube
de Matemática” (OLIVEIRA; CEDRO, 2016) e “Indícios da compreensão da
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necessidade de representação de uma linguagem algébrica simbólica nas crianças
participantes do Clube de Matemática” (OLIVEIRA; CEDRO, 2018).
As produções acadêmicas selecionadas quanto às SDAs foram analisadas
não de acordo com a data de publicação, mas em relação à que melhor acompanha
a ideia central do ensino de álgebra em cada uma delas.
Assim como a SDA “Dinheiro do mês”, desenvolvida por um grupo de crianças
do 5º ano do ensino fundamental que não tinham conhecimento prévio do ensino de
álgebra, aplicada no CM da FEUSP, a SDA “Ludo Monetário”, com registro tanto na
produção acadêmica de Salazar e Cedro (2013), conforme está apresentado no
Anexo 2, como na produção acadêmica de Oliveira e Cedro (2018), foi desenvolvido
de forma similar e com os mesmos objetivos, que tratam das manifestações orais e
escritas, fazendo com que as crianças percebessem a necessidade da criação de
símbolos para facilitar as ações do cotidiano.
A sustentação teórica para trabalhar conteúdo ainda não abordado em
determinada série vem da ideia de zona de desenvolvimento proximal, apresentada
por Vygotsky (SALAZAR; CEDRO, 2013, p. 4). De acordo com os autores, é possível
solucionar problemas envolvendo o conteúdo de álgebra mesmo sem conhecimento
prévio, desde que ocorra a interação das crianças envolvidas no processo de
encontrar soluções no coletivo, juntamente com a mediação do professor, detentor de
maior experiência.
Para que as crianças pudessem se apropriar dos conceitos utilizados no jogo,
Salazar e Cedro (2013) organizaram suas ações de ensino levando em conta o
movimento

ocorrido

na

história

da

álgebra.

Assim,

fizeram

as

crianças

compreenderem a necessidade da criação dos símbolos para o desenvolvimento da
sociedade.
O objetivo dos artigos que tratam do “Ludo Monetário” é apresentar “uma
tentativa de viabilização de uma organização de ensino que permita aos estudantes
estabelecer um motivo para a aprendizagem, para a apropriação do conhecimento
algébrico” (OLIVEIRA; CEDRO, 2018, p. 142).
O “Ludo Monetário” era um jogo de tabuleiro gigante (ver Anexo 4) baseado
no jogo “Ludo”, já conhecido no mercado, porém de forma contextualizada, que
permitia às crianças realizar uma análise da realidade ao ser proposta uma simulação
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da vida financeira de uma família com ganhos mensais determinados. Para isso o jogo
deve conter diversas cartas, que possibilitem várias situações, com ganhos e perdas,
de preferência com registros de números inteiros, para facilitar a agilidade do jogo e
também para a análise.

FIGURA 7 – TABULEIRO LUDO MONETÁRIO

Fonte: (SALAZAR; CEDRO, 2013, p. 5

Com esses ganhos, que representariam o salário mensal, as crianças deveriam
partir para a trajetória do jogo denominado “transcorre o mês”. Nela havia
possibilidades de ganhos, representados por ($+) e gastos por ($-). Conforme as
“entradas” e as “saídas”, os alunos deveriam realizar os registros por meio da escrita,
sem utilização do símbolo. O objetivo era terminar o jogo com o pagamento das
despesas.
Em ambas as produções acadêmicas os autores finalizam os registros da SDA
“Ludo Monetário” de forma positiva, pois afirmam o reconhecimento pelas crianças da
necessidade de uma representação da linguagem algébrica para facilitar o cotidiano
das pessoas.
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Porém, Oliveira e Cedro (2018) evidenciam os problemas encontrados pelos
alunos em relação aos registros efetuados e às operações aritméticas para responder
às situações-problemas propostas pelos pesquisadores. Outros fatores a serem
destacados são as dificuldades enfrentadas pelo professor em estabelecer o foco das
crianças em relação à situação-problema e a falta de compreensão em relação aos
registros através da linguagem.
Por sua vez, Oliveira e Cedro (2016), na busca por soluções voltadas para o
ensino de Matemática, em especial ao ensino de álgebra, realizam uma reflexão sobre
o conhecimento da Matemática a partir dos experimentos aplicados no CM, nos
moldes metodológicos apresentados anteriormente.
O objeto de análise dessa publicação acadêmica está dividido em ações e
reflexões coletivas, as SDAs, caracterizadas pela ludicidade, e os indícios de
generalização da linguagem algébrica simbólica.
De forma sintética, Oliveira e Cedro (2016) fazem o registro das SDAs
aplicadas no espaço de aprendizagem do Clube de Matemática da UFG.
FIGURA 8 – OS OBJETIVOS DAS SDAS DO CLUBE DE MATEMÁTICA UFG

FONTE: OLIVEIRA; CEDRO (2016)
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As SDAs desenvolvidas no Clube de Matemática como fonte de investigação
nessa produção acadêmica foram oito, porém apenas duas, “Na boca do balão” e
“Máquina Mágica", foram apresentadas de forma explícita pelos autores e
desenvolvidas a partir das manifestações orais e escritas pelas crianças, no terceiro
e no quarto módulo, respectivamente, “na tentativa de evidenciarmos os indícios de
generalização da linguagem algébrica simbólica por estudantes do Clube de
Matemática” (OLIVEIRA; CEDRO, 2016, p. 7).
Conforme os autores, o experimento
Na boca do balão foi organizada para que estudantes percebessem aspectos
invariantes em contraste com outros que variam e que compreendessem o
princípio de equivalência associado ao conceito de equação. Tomamos por
aspectos invariantes as constantes das sentenças e por variantes as
variáveis, que podem ter valores distintos; já o princípio de equivalência se
refere à sentença matemática que explicita uma igualdade. (OLIVEIRA;
CEDRO, 2016, p. 7).

Durante a realização desse experimento foram apresentadas aos estudantes
cartas compostas por representações de equações, sendo utilizada uma ilustração de
balão no lugar da variável na equação; por exemplo, “balão + 3 = 12”. (OLIVEIRA;
CEDRO, 2016, p. 7).
As crianças tiveram que encontrar uma possível solução para cada uma das
afirmações, por meio dos valores dispostos dentro de balões espalhados no ambiente
escolar. Assim, cada criança teve a oportunidade de estourar um balão, pegar um
possível valor no seu interior e anunciar para o grupo, para que todos verificassem se
o valor era adequado.
Concluímos que os estudantes compreenderam a SDA Na boca do balão
como um conjunto de contas a serem solucionadas. Apesar do caráter lúdico
almejado pelos professores, por meio da utilização dos balões como recurso,
nem mesmo as crianças perceberam a situação como sendo direcionada à
brincadeira, mas simplesmente como “achar o número para o balão”
(OLIVEIRA; CEDRO, 2016, p. 9).

Ao finalizar a descrição do experimento didático, que não consiste como objeto
de estudos dessa pesquisa, os autores consideraram que a SDA Boca do Balão,
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mesmo sendo organizada de forma intencional e com caráter lúdico, não possibilitou
que as crianças conseguissem perceber a situação direcionada para a brincadeira.
A percepção desse resultado ocorreu quando os professores solicitaram que
os alunos relatassem a conclusão do dia, com o objetivo de encontrar o número que
satisfazia a questão. Na linguagem do aluno: “achar o número certo para o balão”
(ISAQUE). Isso, segundo os autores, confirma a posição de Sousa (2004) sobre a
valorização da variável no ensino de forma geral, que ela denomina variável como
incógnita.
A segunda SDA apresentada pelos autores foi “Máquina Mágica”, que tinha a
intenção de levar o aluno a perceber “a ideia de variável e a relação de dependência
entre variáveis de uma função” (CEDRO; MOURA, 2018, p.156).
As imagens a seguir, que pertencem ao arquivo pessoal de Oliveira e Cedro
(2018), mostram os alunos participando da SDA denominada “Máquina Mágica”.

FIGURA 10 – MÁQUINA MÁGICA

FIGURA 9 – MÁQUINA MÁGICA

FONTE: OLIVEIRA; CEDRO (2018)

Os autores consideram que, a partir de uma Situação Desencadeadora de
Aprendizagem (SDA) desenvolvida em uma linguagem que as crianças pudessem
compreender, ou seja, uma proposta adequada aos anos iniciais do ensino
fundamental, as crianças perceberiam alguns princípios de generalização da
linguagem simbólica algébrica.
Como recursos pedagógicos para o desenvolvimento dessa atividade, foram
utilizados cartões coloridos (vermelho, verde e amarelo), cartões numerados
de 5 a 15, um notebook e a folha de registro.
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Inicialmente, os estudantes receberam os cartões coloridos anexados em
cordões para colocarem no pescoço. Cada cor correspondia a um valor: valor
1 para amarelo, valor 2 para verde e valor 3 para vermelho. Com esses
cordões, as crianças deveriam estabelecer combinações de cores, cuja soma
dos algarismos correspondentes (ou 1, ou 2, ou 3) resultasse em um valor
fixado através da escolha de cartões numerados (OLIVEIRA; CEDRO, 2018,
p. 157).

A partir das combinações realizadas entre eles e seguindo uma sequência
estabelecida, o valor sorteado era lançado na “máquina mágica” (computador) pela
criança da vez, que apertava o botão “enter”. Assim um novo número surgia na tela
do computador e os estudantes eram questionados sobre sua origem. Os registros
eram realizados usando símbolos.
Como exemplo, os autores trazem uma situação em que um aluno tem um
cartão – com o cordão para colocar no pescoço – com valor 12. O aluno deveria então
fazer uso dos cartões coloridos (amarelo, verde e vermelho), de forma que a soma
dos valores desses cartões resultasse no número 12. Para encontrar o resultado
desejado, o aluno deveria pegar certa quantidade desses cartões coloridos
considerando que a cor do cartão correspondia a um valor: o cartão amarelo valia 1,
o cartão verde, 2, e o cartão vermelho, 3. Cada criança estava associada a um cartão
colorido e seu valor.
Assim, para encontrar o resultado 12, o aluno precisou se relacionar com 4
crianças que representavam os cartões verdes, que tinham o valor 2, já que 4 x 2 =8).
Como o resultado não foi o 12, o aluno precisou se relacionar também com uma
criança que representava o cartão vermelho, que tinha valor 3 (1 x 3 = 3 somando 8 +
3 = 11). Como ainda não tinha encontrado o resultado esperado, precisou se
relacionar com 1 criança que representava a cor amarela, que tinha o valor 1,
totalizando o valor pretendido (1 x 1 = 1 somando 8 + 3 + 1 = 12).
As 6 crianças e sua associação de cores (4 verdes, 1 vermelha e 1 amarela),
juntamente com o aluno que recebeu o cartão 12, formavam um grupo que
permanecia em pé, próximo à “máquina mágica”). Como encontraram o resultado,
deveriam lançar o número 12 na máquina mágica (computador) e dar ‘enter’, e nela
surgia um novo número. O próximo passo era responder à pergunta do professor: O
que aconteceu para aparecer um novo número?
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Para que surgisse um novo número na máquina mágica, foi necessário que o
professor organizasse um programa antecipadamente, contendo uma lei de formação
para cada rodada, usando o software Excel. A lei de formação era ocultada para que
o grupo encontrasse qual lei representava o número que aparecia na tela. Em cada
uma das rodadas, os alunos deveriam anotar na folha de registro o número que foi
lançado (sorteado) e o número que apareceu na tela da máquina mágica. No exemplo
anterior, os alunos deveriam descobrir uma lei de formação que estava na máquina
mágica, porém de forma oculta, como 5x. Quando o grupo lançava o número sorteado
(representa o x na lei de formação), que no nosso exemplo foi o 12, na tela da máquina
mágica se lia o número 60.
Após aparecer o resultado na tela, o professor iniciou as indagações de como
o número lançado (12) se transformou em outro (60), e as crianças procuravam uma
explicação para o fenômeno. Conforme a rodada ou a lei de formação estabelecida, o
professor solicitava a uma criança do grupo para inserir o valor de sua cor para
verificar qual número aparecia na máquina mágica e como seria possível encontrar
aquele número.
Para os autores, a SDA Máquina Mágica conseguiu atingir os objetivos, pois os
alunos conseguiram perceber e verbalizar a generalização empírica por meio de
palavras, solucionando, de forma coletiva, a lei de formação que rege uma função, ou
seja, a partir da formulação de hipóteses e alternativas, as crianças compreendem o
que é proposto, partindo do senso comum e desenvolvendo-se em direção ao
conhecimento científico. Em suas considerações finais, Oliveira e Cedro (2018)
observam que o experimento didático, estruturado no movimento lógico-histórico do
conhecimento algébrico e na organização de ensino, ficou pautado em movimentos
regulares. Apontam que, pela repetição dos atributos estáveis, as crianças
reconheceram a praticidade da linguagem simbólica na representação de
generalizações. Além disso, perceberam-se indícios de superação das dificuldades
de registro algébrico, assim como de apropriação dos nexos conceituais da álgebra
simbólica.
A Situação Desencadeadora de Aprendizagem denominada Máquina Mágica
está registrada na produção acadêmica de Oliveira e Cedro (2016). Nela os autores
apresentam os objetivos que conduziram à elaboração dessa SDA para crianças do
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ensino fundamental: as manifestações da ideia que estrutura a lei de formação da
função; a percepção da ideia de variável e a relação de dependência entre variáveis
de uma função.
Ao finalizarem sua produção acadêmica Oliveira e Cedro (2016) ressaltam a
necessidade do desenvolvimento de investigações que contemplem os indícios de
apropriação do conceito.
Em outro texto selecionado no levantamento, por acreditarem na necessidade
da forma de organização de ensino, que permite a interação entre os sujeitos
envolvidos, a negociação do sentido, o diálogo, a delimitação do conteúdo e dos
instrumentos didáticos, os pesquisadores Lemes e Cedro (2015) propõem uma ação
formativa para professores do ensino básico.
Conforme os autores (2015), o processo de apropriação pode ocorrer mediado
por relações (na coletividade), em um espaço de formação que permite a apropriação
e objetivação de ações compartilhadas intencionalmente, desenvolvendo nos sujeitos
a consciência, o pensamento e a humanização.
Em “Professores de Matemática em atividade de ensino de álgebra:
apropriações da teoria histórico-cultural”, Lemes e Cedro (2015) apresentam o registro
da efetivação de um curso de formação continuada para professores de Matemática
do ensino fundamental de uma escola pública de Goiânia. A efetivação do curso se
deu com a presença de cinco professores.
Esse curso foi pautado na Teoria Histórico-Cultural, que, de acordo com os
autores, “compreende o conceito como produto humano e transcende o passado, o
presente e permanece para além do seu tempo” (LEMES; CEDRO, 2015, p. 134),
estruturado pela Teoria da Atividade e Atividade Orientadora de Ensino.
A atividade de ensino, para Lemes e Cedro (2015), é constituída na articulação
entre a teoria e a pratica, fundamental para a transformação do sujeito, pois permite a
interação entre eles, a negociação dos sentidos e a delimitação de conteúdos e
instrumentos didáticos.
O artigo é fruto da dissertação de mestrado de Lemes (2012). A partir das
concepções acima, os autores tinham como objetivo para o curso de formação de
professores “[...] captar evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta
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didática lógico-histórica da álgebra quando estavam em atividade de ensino [...]”
(LEMES; CEDRO, 2015, p. 143).
A organização foi composta nessa ordem: elaboração de exercícios de álgebra;
compartilhamento dos exercícios elaborados; realização de estudo teórico da
perspectiva lógico-histórica e do ensino de álgebra; reelaboração dos exercícios
iniciais dentro da proposta estudada; realização desses exercícios nas salas de aula;
apresentação do relatório sobre o desenvolvimento das produções no curso.
Ao término da pesquisa, os autores concluem que o modo de organização
desenvolvido na coletividade, permitindo a troca de saberes e a realização das ações
conjuntas, forjadas a partir do movimento lógico-histórico do conceito (álgebra) e da
Teoria Histórico-Cultural, possibilita trazer mudanças qualitativas em quem ensina e
em quem aprende.
Em “Situações Desencadeadoras de Aprendizagem para introdução de
conteúdo algébrico”, Marães e Panossian (2018) também discorrem sobre a formação
de professores e acreditam que o maior desafio está na organização do ensino.
A produção acadêmica de Marães e Panossian (2018) é fruto de uma produção
didático-pedagógica para cumprir as exigências do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), vinculado à Secretaria de Estado da Educação do Paraná
(SEED/PR) e à Universidade Tecnológica Federal do Paraná-UTFPR. Este trabalho é
constituído por quatro unidades didáticas cada uma é composta por uma SDA
desenvolvida na forma de jogos, história virtual ou situação emergente do cotidiano,
visando a organização do ensino de diferentes conceitos algébricos. A produção
acadêmica traz a fundamentação teórica, pautado conjunto de teorias que
contemplam o movimento lógico-histórico do conceito
Na unidade 01 apresenta, como Situação Desencadeadora de Aprendizagem,
o jogo Pega-Varetas, com o qual desenvolve o conceito de variabilidade e o
movimento de grandezas.
Na unidade 02, a SDA é o jogo Fantan, proposto para ser abordado em 10
aulas, tendo como objetivo trabalhar os conceitos de variáveis e a possibilidade de
registro simbólico das relações entre as variáveis apresentadas.
Na unidade 03, é elaborada como SDA uma história virtual, denominada ‘O
problema da altura da pirâmide’, para ser desenvolvida em 03 aulas. O objetivo, a
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partir de uma narrativa que apresenta a necessidade da civilização egípcia em
numeralizar o desconhecido, a intenção era de desenvolver a percepção da
importância dos conceitos de grandezas pelos alunos.
A última, a unidade 4, intitulada “Compra e venda na cantina da escola” a qual
foi materializada por meio de uma situação emergente do cotidiano. Foi prevista para
ser desenvolvida em 10 aulas para se trabalhar, com o conceito de variáveis
dependentes e independentes.
A produção desse material tem como público-alvo alunos do 6º ano do ensino
fundamental II e parte de um projeto de intervenção pedagógica – aplicado em uma
escola pública de ensino fundamental e médio no município de São José dos PinhaisPR – que aborda as dificuldades apresentadas pelos estudantes em compreender o
ensino de álgebra.
A estrutura do trabalho, composta por Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem, vem ao encontro das exigências do Plano Integrado de Formação
Continuada pertencente ao Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, constituído
em dois períodos. O primeiro corresponde à fundamentação teórica, ao planejamento
das ações e à construção de um projeto de intervenção pedagógico. Já o segundo
período corresponde à implantação e análise do projeto de intervenção pedagógica
em uma das escolas da rede pública do Estado do Paraná.
Essa ação visa despertar no aluno a compreensão dos motivos e das
necessidades que ocorreram ao longo da história da humanidade para o surgimento
de determinado conceito. É a busca de solução para o problema apresentado de forma
coletiva, levando em conta as experiências de cada sujeito, no processo de
apropriação dos conceitos algébricos, bem como a compreensão da essência dos
conceitos matemáticos e a necessidade do desenvolvimento do pensamento
algébrico.
No relato de experiência da produção acadêmica “O jogo Fantan:
explorações didáticas”, Panossian e Moura (2010) apresentam o jogo Fantan, que
contém em si a situação-problema para crianças da 6ª série do ensino fundamental,
em que foi percebida uma restrição na forma de compreensão dos alunos na
identificação do conceito e dos vários usos das variáveis. Entretanto os autores
relatam que, após algumas adaptações e várias intervenções com alunos que
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participaram da pesquisa, com outros alunos e em cursos de formação de
professores, observou-se o potencial do jogo ampliado para Atividade Orientadora de
Ensino, ou seja, quando é planejado e desenvolvido a partir dos elementos da
atividade.
O jogo Fantan é composto por um tabuleiro de forma quadrangular. Em cada
vértice, são colocados os números 0,1, 2 e 3, cada um em uma extremidade, um
conjunto (pacotinho) de pedras com quantidades aleatórias e um conjunto de 80
cartas, sendo 20 cartas de cores diferentes.
Na fase inicial, cada jogador escolhe um número (0, 1, 2 ou 3) e faz um
investimento com certa quantidade de cartas. Um dos jogadores apanha um punhado
de pedrinhas e coloca no centro do tabuleiro. Com essas pedras formam-se grupos
com 4 pedrinhas cada. O que sobrar dessas pedrinhas, que são resultados possíveis
(0 ou 1 ou 2 ou 3), representa quem vence a rodada. Por meio deste jogo podem ser
trabalhados os conceitos de grandezas e operações aritméticas, por exemplo.
Os autores, preocupados em trazer significados ao conhecimento algébrico
para despertar e aproximar a aprendizagem do aluno, reestruturaram e organizaram
o jogo Fantan, presente no Anexo 5, dentro dos pressupostos da AOE.
Assim, o jogo trabalha o conhecimento aritmético a partir do objeto concreto
representado pelas pedrinhas, passa para o movimento de contagem ao realizar os
agrupamentos e ainda faz o uso da simbologia para representar a relação dos grupos.
Verifica-se, que por meio deste jogo é possível desenvolver conceitos aritméticos e
conceitos algébricos, ao trabalhar casos particulares na tentativa de generalização
dos conceitos.
A organização da produção acadêmica de Panossian e Moura (2010) permite
ao leitor compreender os pressupostos da Atividade Orientadora de Ensino e a
estruturação das chamadas ações e operações no Fantan, além de apresentar alguns
resultados da análise da utilização do jogo como SDA.
Os autores, afirmam que, ao aproximar as necessidades do professor e do
aluno, usando como instrumento o jogo Fantan, adaptado a partir dos princípios da
AOE, permitiram ao estudante compreender a necessidade do conhecimento
algébrico como linguagem indispensável na realidade objetiva e ao professor, analisar
como os estudantes formam esses conceitos.
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O Fantan, lembram Panossian e Moura (2010), é um recurso e, sendo assim,
pode ser utilizado para várias finalidades e objetivos, conforme a necessidade ou a
forma como é conduzido.
A SDA proposta através do jogo Fantan também é explorada por Sousa,
Panossian e Cedro (2014) no livro “Do movimento lógico e histórico à organização do
ensino: o percurso dos conceitos algébricos”, juntamente com outras Situações
Desencadeadoras de Aprendizagem, que estão descritas a seguir.
Organizado em cinco capítulos, com o objetivo de trazer elementos que
contribuam para a compreensão das concepções algébricas e dos problemas
encontrados nos processos de ensino e aprendizagem da álgebra, o livro analisa e
fundamenta a importância e o impacto gerado no desenvolvimento psíquico do sujeito.
O Capítulo 1, intitulado “Concepções de álgebra e de seu ensino: um
panorama”, aponta caminhos que permitem ao professor refletir sobre as concepções
do ensino dos conceitos algébricos e sobre as consequências (ou influência) destes
no processo de ensino e aprendizagem.
Também trata das diversas concepções do ensino de álgebra, levando o leitor
a refletir sobre qual dessas poderá satisfazer ou promover a apropriação dos
conceitos algébricos e sua essência, para desenvolver o processo de formação dos
sujeitos.
Os autores iniciam o Capítulo 2, intitulado “Qual o problema com o ensino de
álgebra?”, tratando dos motivos que levam o fracasso do ensino de álgebra. Destacam
a importância da álgebra no desenvolvimento psicológico dos estudantes, de acordo
com os estudos de Vygotsky (1987) e McGregor (2004).
Ao justificar as dificuldades apresentadas pelos alunos, Sousa, Panossian e
Cedro (2014), utilizam como exemplo exercícios de preenchimento de tabelas, que
envolvem padrões ou sequências. Para solucionar esse tipo de exercícios, os alunos
fazem uso da aritmética generalizada, ou seja, conseguem dar uma sequência
numérica para completar a tabela, utilizando a sequência ou o padrão apresentado.
Esses alunos, porém, não conseguem representar essa mesma sequência ou padrão
na forma algébrica, o que representa a ausência do grau de generalização utilizando
variáveis.
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Uma das soluções propostas refere-se à utilização da generalização dos casos
particulares: os autores defendem a necessidade de uma organização de ensino em
que se destaca a intencionalidade e a essência da álgebra, que estão compreendidas
em seus nexos internos e externos, e considere o movimento lógico-histórico dos
conceitos algébricos e a realização das atividades de forma continuada, permitindo ao
sujeito o movimento da transformação do pensamento abstrato em pensamento
teórico. Observa-se que o ensino de álgebra deve ser objetivado por sua essência,
entendido como a forma de reprodução de um sistema de conexões que envolve a
contemplação e representação determinado conceito, ou seja, representa a
necessidade de uma equiparação entre as definições dos conceitos e suas técnicas.
Para eles, a organização de ensino que abrange todos esses aspectos e ajuda
na compreensão dos nexos conceituais é a chamada Atividade Orientadora de
Ensino, proposta por Moura (1996).
Para compreender quais elementos do movimento histórico-lógico do conceito,
quanto o lógico e o histórico influenciam o desenvolvimento do homem na relação do
seu cotidiano com sua forma de pensar (pensamento humano x realidade da vida),
Sousa, Panossian e Cedro (2014) apresentam o Capítulo 3: “Movimento lógicohistórico dos conceitos algébricos: questões filosóficas e epistemológicas”.
Nele, os autores explicam como os conceitos algébricos se desenvolveram ao
longo da história humana, o que permitiu reconhecer não só os nexos conceituais da
álgebra, mas sua essência e como esses movimentos interferem nas condições de
aprendizagem e no desenvolvimento das capacidades superiores do sujeito.
Levando em conta os nexos conceituais dos conceitos algébricos, Sousa,
Panossian e Cedro (2014) defendem que somente é possível a compreensão da
totalidade do ensino de álgebra com a inserção do movimento histórico e lógico dos
conceitos algébricos.
Nesse sentido, os autores reforçam a AOE como forma de organização de
ensino, em que o professor, ao planejar suas ações, consegue definir os elementos
que possam contribuir para o resultado almejado, como a compreensão do processo
histórico e as possíveis relações entre diferentes conceitos, favorecendo não só o
desenvolvimento conceitual, mas o processo que levou a humanidade a se constituir.
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Discutindo as possibilidades do aluno se apropriar dos conceitos algébricos, os
autores questionam a possibilidade da compreensão do conceito de variável pelo
aluno que já faz uso da simbologia algébrica. Assim, ao “reconhecer o ensino de
álgebra a partir do uso da variável letra implica desconsiderar o movimento lógico e
histórico de seus conceitos [...]” (SOUSA; PANOSSIAN; CEDRO, 2014, p. 146).
Questões com esse foco de investigação estão presentes no Capítulo 4: “O
lógico-histórico nas atividades de ensino”. Nele, os autores dão exemplos de
Atividades Orientadoras de Ensino concretizadas pelas Situações Desencadeadoras
de Aprendizagem, dando ênfase ao que foi abordado nos capítulos anteriores.
Essas SDAs estão apresentadas na forma de histórias virtuais ou jogos e dão
subsídios ao leitor, em especial ao professor de Matemática, para refletir sobre suas
ações de ensino dos conceitos algébricos. Entre elas, estão “Numeralizando o
desconhecido”, a “Altura da pirâmide”, “O jogo Fantan” e a atividade “O que é uma
função”.
O Capítulo 5, “Dando movimento ao ensino de álgebra na educação básica:
considerações finais”, é uma síntese da proposta do livro, na qual os autores
reafirmam a necessidade de uma organização de ensino que supere a fragmentação
dos conhecimentos e as dificuldades apresentadas no ensino de álgebra,
possibilitando a valorização das atividades humanas e a formação do pensamento
teórico a partir dos conceitos científicos.
A produção acadêmica de Sousa, Panossian e Cedro (2014) aponta para o
ensino de álgebra a partir de conceitos de movimentos, fluência, número, entre outros,
referindo-se ao movimento natural da vida, no qual nada está estagnado. Os autores
defendem que, para superar a defasagem no ensino de álgebra, uma possível solução
seria baseada no movimento lógico e histórico desses conceitos, aplicados a uma
organização de ensino que amplie a aprendizagem para além da realidade objetiva e
do formalismo algébrico.
A Atividade Orientadora de Ensino enquanto proposta de organização de
ensino considera o aspecto lógico-histórico dos conceitos algébricos tem suas ações
– intencionais, planejadas e orientadas – voltadas ao desenvolvimento de práticas
coletivas, nas quais professor e aluno encontram significados e soluções conjuntas.
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A seguir, nesse processo de análise será discutido como a AOE está
apresentada e como se relaciona com os textos selecionados.
5.2. O PAPEL DA ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO
O processo de leitura, análise e síntese das produções acadêmicas possibilitou
compreender que o papel da Atividade Orientadora de Ensino é promover a
aprendizagem, a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento humano, quando
estruturada de acordo com os pressupostos e elementos apresentados no Capítulo 2.
Nas produções acadêmicas de Oliveira e Cedro (2016, 2018), Sousa,
Panossian e Cedro (2014), Marães e Panossian (2016), os pressupostos da Atividade
Orientadora de Ensino, ao serem materializados por SDA, possuem um significado
social. Ao realizarem a reconstrução histórica do conceito, incorporando as
experiências sociais da humanidade, os autores propõem uma organização de ensino
que permita uma intervenção do conteúdo de maneira que as ações sejam orientadas
e desenvolvidas a partir das relações entre si e com o professor. Essas produções
acadêmicas apresentam uma reflexão sobre os conceitos abordados e sobre a
fundamentação teórica.
Destacaram-se na TABELA 6, a seguir, as relações entre os textos
selecionados e as principais estruturas presentes na Atividade Orientadora de Ensino.
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TABELA 6 – RELAÇÃO ENTRE AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS SELECIONADAS E OS
ELEMENTOS DA ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO
ELEMENTOS da AOE
- Necessidade
- Motivos
- Ações
- Operações
- Condições

Os artigos indicados são compostos por todos os elementos da
AOE. Ao apresentarem um processo de humanização e ao
promoverem as condições de aprendizagem, contemplam uma
necessidade de organização de ensino, possuem os motivos
para apropriação do conhecimento teórico (algébricos) e contêm
os objetos de ensino representados pelas SDAs, que são
desenvolvidas em espaços de aprendizagem que tinham como
objetivo ensinar o conteúdo algébrico. Suas ações foram
organizadas de forma intencional, com o uso de instrumentos e
processos metodológicos.

Sujeitos

Em todas as produções acadêmicas apresentadas, encontramse os sujeitos do ensino (professor) e os sujeitos da
aprendizagem. Os sujeitos nessas situações variam entre
professores pesquisadores, professores da rede pública,
estudantes das Licenciaturas de Matemática e Pedagogia,
alunos de Pós-graduação e crianças dos anos iniciais do EF-I (5º
ano) e EF-II (6º ano)

Apresenta um problema
desencadeador
de
aprendizagem

A partir do questionamento central em cada produção acadêmica
apresentada,
os
autores
propuseram
um
problema
desencadeador.

Existe interação entre os
sujeitos ao procurar
encontrar
solução
coletiva
para
uma
situação-problema que
está mediada por um
conteúdo e permitindo
um sentido

Todas as propostas apresentadas pelos autores foram mediadas
por um conteúdo (álgebra) para encontrar soluções de uma
situação-problema de forma coletiva, constituída de sentido(s)
dentro das ações, permitindo que os sujeitos da aprendizagem
se apropriassem dos significados da experiência humana.

A organização da AOE
permite
alterações,
transformações, a partir
do momento em que a
necessidade, os motivos
e objetivos se alteram

Conclui-se que ocorreram mudanças na organização, pois,
conforme as necessidades, motivos e objetivos eram alterados,
alterações na Situação Desencadeadora de Aprendizagem eram
promovidas, como se percebe nas sínteses anteriores.

É elemento de formação

Em todas as produções acadêmicas, ocorreu o estudo teórico e
a fundamentação da álgebra, considerando o movimento lógicohistórico. Além disso, são levados em conta o conhecimento de
cada integrante do grupo, suas vivências e o meio que está
inserido, fazendo com que cada momento fosse único e, assim,
permitisse formar o aluno e o professor.

Considera o movimento
lógico-histórico
do
conceito

Reconhecem o movimento lógico-histórico do conceito, pois
buscam a essência do conceito, quais os motivos que levaram a
humanidade a desenvolver o conteúdo e como hoje esse
movimento reflete em nosso cotidiano.

FONTE: A autora (2020).
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Os trabalhos de Cedro e Moura (2007), Salazar e Cedro (2013) e Panossian e
Moura (2010) possuem os elementos que fazem parte da análise representada na
TABELA 4, que se referem à AOE. Entretanto, ao separar os tópicos, percebeu-se
uma diferença na concretização da Atividade Orientadora de Ensino quando
comparada às produções acadêmicas anteriores. Nessas três produções acadêmicas
existe apenas um registro de experiência pedagógica por meio de uma situaçãoproblema. As produções acadêmicas de Oliveira e Cedro (2016), Oliveira e Cedro
(2018), Sousa, Panossian e Cedro (2014), Marães e Panossian (2016), analisadas na
TABELA 4, todas elas contêm o registro de mais de uma Situação Desencadeadora
de Aprendizagem, o que permite a mudança na organização das AOEs, conforme
altera os objetivos, ou seja, pode haver necessidade, motivos e objetivos diferentes
entre elas.
Lemes e Cedro (2015), por seu turno, tratam da formação de professores da
rede pública a partir dos pressupostos teóricos da Atividade Orientadora de Ensino.
Além disso, descrevem os processos metodológicos. A produção acadêmica,
entretanto, não traz de forma explícita as Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem, consideradas da forma como se apresentam nas demais produções
acadêmicas analisadas. Foi mantida essa produção acadêmica durante a pesquisa
por ela contemplar os critérios de seleção e conter os referenciais teóricos da
pesquisa.
De modo geral, todas as produções acadêmicas selecionadas contemplam o
movimento lógico-histórico do conceito, ou seja, propõem uma organização de ensino
em que devem ser levados em conta o desenvolvimento histórico da formação do
conceito e de seus nexos conceituais. É defendida a apropriação da essência dos
conceitos matemáticos, no caso da álgebra, com o objetivo do desenvolvimento do
indivíduo, passando por um processo de humanização, pela curiosidade da
descoberta. As situações desenvolvidas pelos autores do GEPAPe procuram superar
a fragmentação do ensino gerada pela valorização da linguagem e do formalismo,
considerada uma ação estagnada. Por isso, seu ensino se volta para a formação do
pensamento crítico, que se dá partir da observação e da reflexão, tornando o sujeito
consciente, com capacidade de realizar mudança em si em sua realidade, fato que
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está em constante mudança a partir do movimento da vida, trazendo um sentido e um
significado. Assim, esse “novo” pensar é superior à linguagem, pois forma novas
conexões, novos conceitos.
Nas conclusões, os autores descrevem a preocupação com o desenvolvimento
mental dos sujeitos envolvidos na ação, a partir da formação do conceito algébrico,
suas generalizações, abstrações e apropriação, bem como as relações da álgebra
com o meio.
Outra percepção deu-se na forma de organização de ensino. As produções
acadêmicas de Panossian e Cedro (2014), Marães e Panossian (2016), Panossian e
Moura (2010), Cedro e Moura (2007) utilizam a organização de ensino voltada às
SDAs para o desenvolvimento de uma situação-problema, enquanto as produções
acadêmicas de Oliveira e Cedro (2016), Oliveira e Cedro (2018), Salazar e Cedro
(2013) elaboram a organização do ensino a partir do experimento didático,
contemplando mais de uma SDA.
Tanto as SDAs quanto o experimento didático mantêm a estrutura da AOE,
como a interação entre os sujeitos e o conteúdo, a prática social, entre outros, porém
se diferenciam em alguns aspectos, como a necessidade de espaços de
aprendizagem - por exemplo, o Clube de Matemática, onde o planejamento é
realizado de forma semestral e cada aula possui um plano de aula com objetivos
específicos do conteúdo e os materiais a serem utilizados.
O experimento didático, destacam Cedro e Moura (2007), deve contemplar o
tema geral das atividades a serem apresentadas interligadas ao conteúdo, a
motivação, ao interesse e a unidade de cada indivíduo participante, desde o
planejamento, a organização do trabalho e sua bagagem histórica, incentivadas pela
ludicidade e que possibilitem às crianças uma análise crítica.
A seguir serão destacadas as compreensões sobre álgebra e seu ensino
presentes nas produções analisadas.
5.3. AS CONCEPÇÕES DE ÁLGEBRA E AS CONCEPÇÕES DE ENSINO DE
ÁLGEBRA NAS PRODUÇÕES SELECIONADAS
Para Sousa, Panossian e Cedro (2014), as concepções de ensino de álgebra e
as concepções de álgebra possuem significativa influência no ensino e aprendizagem,
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o que justifica as diferentes propostas nas bases curriculares e o cuidado do professor
ao escolher uma organização de ensino contemplem seus objetivos de ensino e
permitam a apropriação dos conceitos, satisfazendo a ânsia da aprendizagem pelo
aluno.
Em todas as produções acadêmicas selecionadas foram percebidas
semelhanças ao se tratar das concepções do ensino de álgebra, pois os autores se
desvinculam dos mecanismos tradicionais de ensino, como as transformações e os
processos de mecanização algébrica ou aqueles voltados à abordagem da álgebra
baseados no formalismo do conceito, sem sentido ou significado para o aluno.
Os autores defendem que a compreensão da álgebra em sua totalidade
somente é possível quando, a partir das Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem, são incorporadas o movimento lógico e histórico e os nexos
conceituais, considerados na AOE. Além disso, afirmam que a realização dessas
atividades deve ser realizada de forma orientada e planejada, a fim de promoverem a
compreensão dos símbolos adotados a partir da inserção dos conceitos de variável,
fluência, movimento, além das relações de números, grandezas e símbolos.
Os autores das produções acadêmicas selecionadas defendem também o
ensino de álgebra através das necessidades históricas que desencadearam o seu
surgimento, trazendo os fatores da humanização do processo. Levam em conta ações
conjuntas e sociais ao fazerem explorações de situações-problemas e ao analisarem
as diferentes funções da álgebra, além de desenvolverem processos de
representação de equações e ou inequações, buscando trazer a compreensão da
sintaxe.
Tendo como base o entendimento de que a álgebra descreve os movimentos
da prática social, ou seja, da vida, propomos que o ponto de partida das aulas
seja o estudo dos conceitos de movimento, fluência, número e álgebra não
simbólica; variável e campo de variação presentes na vida fluente (SOUSA;
PANOSSIAN; CEDRO, 2014, p. 43).

A defesa da proposta apresentada por Sousa, Panossian e Cedro (2014)
também consta em outras produções acadêmicas analisadas, como foi possível
averiguar, por exemplo, em relação à presença de generalizações para a
compreensão dos conceitos da álgebra. Os autores também destacaram na álgebra
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a generalização, a abstração e os processos de desenvolvimento do pensamento a
partir da formação dos conceitos algébricos, controles das qualidades, entre outros.
A seguir destacam-se as ideias de algumas das produções acadêmicas
selecionadas:
Para diferenciar o conhecimento aritmético do algébrico, Panossian e Moura
(2010) julgam necessário recorrer ao pensamento teórico, atribuir significados e
conceitos aos símbolos. Para tal, o estudante ‘precisa generalizar a partir das
generalizações’ e somente assim conseguirá pensar algebricamente e usar a
linguagem formal (PANOSSIAN; MOURA, 2010, p. 8).
Nas atividades realizadas, Cedro e Moura (2007) deram ênfase ao conceito de
variável como fundamento essencial para o ensino de álgebra, por demonstrar os
movimentos quantitativos gerais da álgebra, em especial para o ensino de equações,
que representam uma particularidade, o movimento do controle de quantidades.
Também fizeram uso das estratégias de ensino da Teoria Histórico-Cultural, como as
davydovianas, estratégias de ascensão do abstrato para o concreto, que visam
descobrir e reproduzir a origens dos conceitos a serem adquiridos.
Os indícios de apropriação dos nexos conceituais da álgebra simbólica foram
abordados por Oliveira e Cedro (2016). Os autores reforçaram também os objetivos
presentes nas manifestações orais e escritas dos estudantes do Clube de Matemática,
realizando uma provocação didática, algo que instiga o sujeito a procurar soluções ou
ela busca e compreensão da necessidade, no caso, a de uma linguagem algébrica
simbólica e a que permita a transição desta para a sua generalização.
Na análise dos registros que representavam as variações de quantidades,
Oliveira e Cedro (2018) destacaram ainda que não foi contemplado o rigor formal na
representação da álgebra simbólica, e sim uma representação da linguagem simbólica
condizente com o ano escolar em questão, visto que os sujeitos da aprendizagem
ainda não tinham acesso ao conteúdo de álgebra de maneira formal.
O emprego da expressão álgebra simbólica nos parágrafos anteriores faz
referência às concepções da álgebra conforme apresentadas no Capítulo 3, no qual
se percebe que o movimento na história da Matemática mostra as diferentes
compreensões dadas à própria origem da álgebra.
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Tendo como objetivo a percepção da mudança de instrumentos para o registro
de quantidades, Salazar e Cedro (2013) abordam a necessidade e a utilidade da
linguagem matemática, em especial a da álgebra. As ações de ensino consideraram
o movimento lógico-histórico, em especial ao movimento ocorrido no período da
chamada álgebra elementar em suas primeiras fases – retórica e a sincopada –,
levando em conta os seus nexos conceituais.
A classificação da álgebra em elementar ou antiga, que tem como objeto de
estudo equações e seus métodos de resolução, ou da álgebra moderna ou abstrata,
voltada ao estudo e compreensão de grupos e das estruturas matemáticas, como
anéis e corpos, percebeu-se, através das Situações Desencadeadoras de
Aprendizagens, a predominância da álgebra antiga, que representa o movimento
lógico-histórico do conceito e a possibilidade de promover os nexos conceituais do
conteúdo. Além disso, é nessa classificação que se encontram os conceitos
abordados no ensino fundamental.
A fase retórica utiliza a linguagem natural para todos os passos operatórios,
incluindo as resoluções em forma de texto. Foi através dessa fase que os autores
criaram SDAs, como a denominada “Dinheiro do Mês”, em que as crianças realizaram
os registros e procuraram encontrar respostas às situações-problemas mediadas pelo
professor. O objetivo do uso da retórica era fazer com que o sujeito da aprendizagem
percebesse a necessidade da criação de símbolos para facilitar as operações do
cotidiano.
A fase sincopada utiliza de palavras e abreviações de palavras, símbolos ou
letras para representar apenas incógnitas. Os autores também fizeram uso dessa fase
ao tratar de equações do 1º grau, por exemplo, como apresentado na SDA “Ludo
Monetário”, na qual o registro era feito pelo uso de palavras ou de abreviações, mas
não se permitia a utilização de símbolos operatórios. O objetivo dessa fase é mostrar
ao sujeito da aprendizagem que, mesmo facilitando a forma de registro das ações
realizadas no jogo, ainda se encontravam dificuldades em apresentar os resultados
operatórios finais.
A fase simbólica representa uma álgebra mais próxima das fases atuais, com
símbolos, letras e números para representar incógnitas e variáveis. Essa fase é
amplamente desenvolvida por meio da ludicidade da SDA a partir de histórias virtuais,
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jogos ou situações do cotidiano, com o intuito de facilitar a compreensão dos conceitos
abordados.
Uma SDA construída para representar essa fase é a Máquina Mágica, que visa
dar continuidade à percepção dos alunos e à necessidade de representação da
linguagem simbólica algébrica. O objetivo era verificar os indícios de apropriação dos
nexos conceituais algébricos e o início de um processo de generalização.
A Situação Desencadeadora de Aprendizagem denominada Máquina Mágica
tinha como objetivo a percepção da “ideia de variável e a relação de dependência
entre variáveis de uma função” (OLIVEIRA; CEDRO, 2018, p. 156), presumindo o
registro pelas crianças condizente com a linguagem dos anos iniciais do ensino
fundamental, estabelecendo as leis de formação de uma função.
A partir dos elementos históricos e relacionando-os aos conceitos algébricos,
os autores das produções acadêmicas analisadas, como é o caso de Marães e
Panossian (2016), acreditam que esses elementos podem construir nexos conceituais
como fluência, campo de variação e variável.
Com base em ações e operações, Marães e Panossian (2016) propõem uma
organização de ensino que sistematize práticas, para que o aluno desenvolva a
percepção da necessidade e a compreensão da essência dos conceitos matemáticos,
apropriando-se e transformando os conceitos algébricos considerados fundamentais,
como grandezas e variáveis, voltados a desenvolver o pensamento algébrico e os
processos de abstração e generalização.
Em sua fundamentação teórica, Marães e Panossian (2016), como os demais
autores, trazem algumas concepções baseadas em autores como Fiorentini, Miorim e
Miguel (1993), que destacam a concepção linguístico-pragmática, que referencia a
manipulação e aquisição de técnicas mecânicas, a fundamentalista-estrutural,
pautada

na

compreensão

de

transformações

algébricas,

e

a

concepção

fundamentalista-analógica, que mantém o caráter fundamentalista acrescido de
recursos analógicos geométricos e visuais, entre outros.
As concepções de Lins e Gimenez (2005) incorporam também a concepção
letrista, que resume o cálculo com letras, a letrista-facilitadora, que utiliza a
manipulação através de situações concretas, e a concepção concreta, que visa a
investigação de situações reais.
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Observou-se que as concepções de álgebra utilizadas pelos autores das
produções acadêmicas selecionadas são as que estão referenciadas por Sousa,
Panossian e Cedro (2014), que contemplam os nexos conceituais algébricos e o
movimento lógico-histórico. Entretanto esses autores também fazem uso das
concepções de outros autores, como as de Usiskin, por estarem próximas das
concepções utilizadas nos documentos que regem o ensino no Brasil.
Para Sousa, Panossian e Cedro (2014), permitir ao professor refletir sobre as
concepções do ensino dos conceitos algébricos e sobre as consequências (ou
influência) destas pode intervir no processo de ensino e aprendizagem, o que é
importante para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.
Para Panossian e Moura (2010), para que fosse possível a concretização dos
conceitos algébricos, houve a necessidade da organização de ensino contendo uma
estrutura que permitisse a solução-problema de forma coletiva, a partir da integração
entre os sujeitos, mediados por um conteúdo, que nesse caso foi a álgebra.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018) traz uma
importante mudança no currículo de matemática ao incorporar o eixo da álgebra desde
os anos iniciais do ensino fundamental I. Se levarmos em conta o que é proposto
sobre o ensino de álgebra no ensino fundamental, a BNCC orienta que seja trabalhado
o pensamento algébrico, considerando a identificação da relação de dependência
entre duas grandezas, em contextos significativos e explaná-la utilizando diferentes
escritas algébricas, além de resolver situações-problemas por meio de equações e
inequações.
Apesar de tal orientação ter ocorrido na prática somente no ano de 2019, o
grupo GEPAPe já vinha pesquisando essa área havia muito tempo, conforme as
produções apresentadas. Também se percebe a diferença da abordagem da álgebra
nessa perspectiva teórica. Enquanto a AOE ressalta a compreensão dos nexos
conceituais da álgebra a partir do seu movimento histórico e lógico, na BNCC são
ressaltados os aspectos técnicos e a compreensão de conceitos apresentados de
forma desarticulada quer dizer, a BNCC, não apresenta o aporte teórico sobre o qual
se sustenta ao tratar do ensino da álgebra, apesar de diferentes literaturas existentes
na comunidade científica do ensino de matemática.
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6. EM SÍNTESE: AS CONTRIBUIÇÕES DA AOE PARA A ORGANIZAÇÃO DO
ENSINO DE ÁLGEBRA
Conforme Lemes e Cedro (2015), o professor de Matemática tem um papel
fundamental para orientar a compreensão dos fatos de grande parte dos fenômenos
que ocorrem na natureza. No entanto, isso não acontece de forma espontânea, ou
seja, é preciso uma organização de ensino que vá além da transmissão de conteúdo
para que o aluno possa “perceber a necessidade de se apropriar do conhecimento
como ferramenta para o seu desenvolvimento como pessoa, tornando-se capaz de
fazer escolhas conscientes” (LEMES; CEDRO, 2015, p. 135).
Na busca de meios para atender às necessidades de superação das
dificuldades do ensino de álgebra, Sousa, Panossian e Cedro (2014) objetivam uma
organização de ensino que satisfaça o seu papel no “desenvolvimento psicológico dos
sujeitos” (SOUSA; PANOSSIAN; CEDRO, 2014, p. 18).
Ao sugerir uma organização de ensino que incorpora a compreensão dos
processos humanos e a apropriação desse conhecimento sobre álgebra, os autores
destacam as concepções teóricas utilizadas e o modo como são concretizados esses
conhecimentos.
A ideia dos autores é uma proposta de organização de ensino fundamentada
nos pressupostos da THC e TA, na qual a AOE se apresenta como uma base teóricometodológica instrumentada pelas SDAs com o propósito de levar aos alunos os
conceitos e os significados da álgebra.
Nesse sentido, a organização de ensino vem estruturada a partir do movimento
lógico-histórico dos conceitos algébricos e da valorização do indivíduo de acordo com
os preceitos de Vygotsky e de Leontiev sobre a humanização na apropriação do
conhecimento e da essência da álgebra.
De forma geral, percebeu-se, nas produções acadêmicas citadas na Tabela 5,
que as contribuições da AOE através das propostas de SDAs voltadas ao ensino de
álgebra possuem características mais evidentes, conforme apresentadas a seguir:
A

Atividade

Desencadeadoras

Orientadora
de

de

Aprendizagem,

Ensino,
permitiu

concretizada
uma

pelas

Situações

fundamentação

comum

relacionada aos nexos conceituais algébricos, estruturados na intencionalidade das
ações, no trabalho coletivo, na concepção lógico-histórica das apropriações de ações

102
gerais da aprendizagem, na análise crítica através dos questionamentos, da
experimentação, da generalização e da possibilidade de do conhecimento.
O trabalho coletivo são as ações conjuntas do professor e do aluno. O professor
organiza, desenvolve, analisa as situações-problemas inseridas nas SDAs, mediadas
pelos conceitos, para as quais devem ser encontradas soluções coletivamente.
Nesses processos de ensino, o professor e o aluno se formam e se desenvolvem.
Apontando a necessidade como o motivo para criar significados do
conhecimento algébrico, Panossian e Moura (2010) lembram que ela foi determinante
tanto para o desenvolvimento do homem quanto para o conhecimento gerado ao longo
da história.
O grupo destaca os indícios de apropriação dos nexos conceituais algébricos a
partir das SDAs, em organização de ensino pautada em movimentos regulares,
voltados para o processo de generalização e abstração.
Com isso percebem-se os indícios de apropriação de conceitos algébricos de
modo geral; os indícios de apropriação dos nexos conceituais da álgebra simbólica;
os indícios de superação das dificuldades, como o caso de registros referentes à
representação do pensamento algébrico.
Dessa forma, a compreensão da totalidade dos conceitos algébricos serve
como ferramenta para encontrar a sua essência e assim chegar ao equilíbrio entre
eles e o uso da simbologia, facilitando a aprendizagem.
De acordo com a análise, a compreensão da totalidade vai além da superação
das fragmentações, pois permite ao sujeito desenvolver o processo de humanização,
a valorizar as atividades humanas e a formação do conhecimento científico.
Entretanto, a AOE que é a unidade de formação do aluno e do professor, somente
terá sucesso se de fato e houver a intervenção do professor ao planejar suas ações
de forma intencional, que permitam as crianças a perceberem tanto a necessidade da
atividade proposta como a da criação desse conteúdo.
As contribuições da Atividade Orientadora de Ensino para a organização do
ensino de álgebra foram o fator desencadeador desta pesquisa, que tinha por objetivo
analisar as contribuições da Atividade Orientadora de Ensino e apresentar uma forma
de proposta pedagógica que visa melhorar a apropriação dos conceitos algébricos.
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Para atingir os objetivos, foram analisadas as produções científicas dos
membros do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica (GEPAPe)
publicadas em revistas, livros ou capítulos de livros - registradas no Currículo Lattes
dos pesquisadores do grupo. Foram deixadas de fora as teses e dissertações, mesmo
aquelas voltadas ao tema da pesquisa, por considerar o tempo disponível muito
restrito diante do grande volume apresentado.
Esta pesquisa atingiu seu objetivo, pois, ao analisar as produções do GEPAPe,
conseguiu encontrar produções acadêmicas que continham a concretude da Atividade
Orientadora de Ensino através de instrumentos como Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem e experimentos didáticos que propiciam a curiosidade do aluno em
relação ao conteúdo, por trabalharem com a ludicidade e com a prática social para a
formação do pensamento crítico.
A forma de organização do ensino de álgebra a partir da Atividade Orientadora
de Ensino como base teórico-metodológica permite aos sujeitos compreender a
essência dos conceitos algébricos, ao encontrar uma solução-problema de forma
coletiva a partir da interação entre os alunos, mediados por um conteúdo que leva em
conta o movimento lógico-histórico dos conceitos e sua essência, tendo como
resultado um ensino com sentido social, com significado, o que possibilite ultrapassar
o ensino de álgebra mecanizado, formalista, que fragmenta o conteúdo.
Assim, através da análise das produções do grupo GEPAPe, foi possível gerar
um produto educacional no formato e-book, voltado à práxis do professor da educação
básica, ou seja, que contenha formas de organização de ensino direcionadas ao
ensino de álgebra a partir da Atividade Orientadora de Ensino e fundamentadas na
Teoria Histórico-Cultural e na Teoria da Atividade, contribuindo para um ensino de
álgebra que leve em conta o movimento da vida e convide o sujeito a se desenvolver
e a desenvolver quem estiver em seu entorno.
Este trabalho foi gerado com base em questionamentos da pesquisadora em
sua prática como professora acerca das dificuldades encontradas na aprendizagem
da álgebra.
A pesquisa realizada mostrou que o foco de percepção sobre as dificuldades
estava errado. O problema identificado não era exclusivo da aprendizagem, mas de
vários fatores que se direcionavam para as formas do ensino de álgebra. Em busca
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de meios para solucionar sua prática docente, a professora reconheceu nas pesquisas
e produções do GEPAPe a possibilidade de encontrar modos de organização do
ensino que superassem as dificuldades e o desinteresse dos alunos quanto ao
conteúdo algébrico.
Para atingir o objetivo, a pesquisadora se deparou com algumas dificuldades,
já que não foi contemplada com uma formação pedagógica adequada como
professora de Matemática. Então, nesse período de pesquisa, foi necessário estudar
e compreender as teorias que fundamentam a Atividade Orientadora de Ensino, como
a Teoria Histórico-Cultural, a Teoria da Atividade, além da própria constituição da
Atividade Orientadora de Ensino e os termos que a compõem, por terem significados
distintos dos vivenciados no cotidiano da escola.
Outra dificuldade, talvez a principal, encontra-se na desvinculação das práticas
enquanto professora se contrapondo as novas ideias da pesquisadora. Os motivos
vêm da compreensão dos termos, do olhar ao analisar os fatos no período dispensado
à pesquisa, pois ficou com tempo reduzido para estudo por motivos profissionais e de
saúde. Porém, considera que as dificuldades encontradas foram superadas e as
angústias como pesquisadora e como professora foram resolvidas. Como
pesquisadora, foi possível compreender as teorias que fundamentam a Atividade
Orientadora de Ensino, os seus instrumentos, as organizações que permitem um
ensino de álgebra voltado a sua essência, ao movimento da vida, resolvendo a
questão da professora. Também a partir dessa compreensão foi possível analisar as
produções acadêmicas selecionadas e delas gerar um produto educacional que pode
auxiliar professores preocupados com o ensino de álgebra.
A professora alcançou seus objetivos de encontrar as contribuições da
atividade orientadora de ensino para a organização do ensino de álgebra e, assim,
colaborar para o ensino voltado ao coletivo, a uma formação humana e ao
desenvolvimento intelectual de seus alunos.
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ANEXO 1 – JOGO DINHEIRO DO MÊS A PARTIR DO CENÁRIO DA HISTÓRIA
VIRTUAL

TAREFA: O diário do Sr. Tobias
O sr. Tobias é uma pessoa como você. Ele tem família, trabalha, paga os
impostos, diverte-se, etc. Porém, o sr. Tobias tem um hábito muito interessante. Como
ele é uma pessoa bastante metódica, ou seja, sempre faz as coisas com total
ordenação, ele possui um diário; em outras palavras, um livro no qual escreve todos
os movimentos que ocorrem na sua vida, principalmente aqueles relacionados às
questões financeiras. Veja umas das páginas do diário do sr. Tobias:

E por aí foi o registro do sr. Tobias.
A proposta de atividade é a seguinte: nós vamos trabalhar com o jogo
“Dinheiro do mês” e vamos simular os gastos durante um período de tempo - no caso,
dois meses. Para que possamos ter controle dos movimentos que ocorrem na vida de
vocês no decorrer do jogo, façam como o sr. Tobias e registrem em seu próprio diário
todas as movimentações do jogo.
Somente após o término do jogo respondam às perguntas a seguir:

114
➢

Que problema esta forma de registrar o movimento diário de sua vida traz
para o sr. Tobias?

➢

Se, por acaso, as atividades diárias do sr. Tobias aumentarem
consideravelmente, é possível que ele continue com essa forma de
registro? Por quê?

➢

Afinal, qual é o problema que o sr. Tobias está enfrentando?

➢

Como ele pode resolver esse problema?
FONTE: CEDRO; MOURA (2007).

115
ANEXO 2 – DIÁRIO PARA REGISTRO DO CONTROLE DOS MOVIMENTOS
QUANTITATIVOS
Tentando mostrar essa necessidade, propusemos a atividade de criação de
um diário no qual o sujeito deveria registrar os movimentos quantitativos presentes na
dinâmica do jogo. Para esse registro, não era permitido a ele utilizar qualquer símbolo
matemático — somente palavras.
Diário de bordo: controle dos movimentos quantitativos
Dia

Diário de:

FONTE: CEDRO; MOURA (2007).
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ANEXO 3 – REGISTRO DA COMPREENSÃO DA INSUFICIÊNCIA DO
INSTRUMENTO DE CONTROLE DOS MOVIMENTOS DAS
QUANTIDADES

1 - Que problema esta forma de registrar o movimento diário de sua vida traz para
o Sr. Tobias?

2 - Se por acaso as atividades diárias do Sr. Tobias aumentarem
consideravelmente, é possível que se continue com esta forma de registro?
Por quê?

3 - Afinal, qual é o problema que o Sr. Tobias está enfrentando?

FONTE: CEDRO; MOURA (2007).
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ANEXO 4 – LUDO MONETÁRIO

No bloco de atividades destinado à linguagem, foi desenvolvida uma atividade
denominada “Ludo Monetário”, que simulava os gastos de uma família durante um
mês. O tabuleiro era similar ao do jogo Ludo, mas havia casas com o símbolo “$+” e
outras com o símbolo “$-”, que significava gastos e ganhos, respectivamente.
Também faziam parte do jogo dois montes de cartas, um de ganhos e outro de gastos.
Pensou-se em um tabuleiro em que coubessem os alunos como peões, então ele foi
confeccionado em papel manilha e papel cartaz para as partes coloridas.
Ao entrar no jogo, o aluno recebia uma quantia a ser gasta durante o jogo
(mês). As regras eram as mesmas do jogo Ludo que conhecemos: o número seis
permite que alguém que esteja na casa inicial entre no jogo ou faz avançar seis casas,
e ainda um novo lançamento de dados. O número um também permite que o jogador
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entre no jogo. Quando o jogador entra na parte final (seta da cor da casa de origem),
ele está protegido dos outros adversários. Para entrar no fim do percurso, o jogador
tem que tirar o número exato de casas; caso tire um número maior, o jogador entra e
retrocede o número de casas que sobraram. Não é permitido mais do que uma pessoa
em cada casa. Caso alguém venha a ocupar uma casa ocupada por outro jogador, o
jogador original regressará à casa inicial: é o chamado "comer". É proibido "comer" a
peça do adversário que está na casa de saída. A adaptação feita foi que, quando o
aluno caísse na casa com “$+”, devia pegar uma carta no monte de ganhos e, quando
caísse na casa “$-”, devia pegar uma carta no monte dos gastos. Em ambas as
situações os alunos deveriam anotar na cartolina de seu grupo o que ganharam ou
gastaram sem o registro através da linguagem matemática ou por meio de símbolos.
O objetivo do jogo era que os alunos percebessem a dificuldade em
escrevermos utilizando apenas palavras, sem usar números ou outros símbolos
matemáticos. Como dito anteriormente, procurou-se elaborar atividades que
perpassassem pelas fases da álgebra: álgebra retórica, álgebra sincopada e álgebra
simbólica. Essa atividade era focada na primeira e segunda fase da álgebra que Cedro
(2004) caracteriza pela solução de problemas de maneira simplificada e em parte por
abreviaturas, por isso os alunos não poderiam fazer seus registros por meio de
símbolos ou de números.
FONTE: SALAZAR; CEDRO (2013).
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ANEXO 5 – DINHEIRO DO MÊS
Utilizando origâmi em cartolina, fizemos o dado. A figura a seguir mostra como
nosso tabuleiro ficou.
As regras do Ludo Monetário apresentadas no Anexo 4 são as mesmas
apresentadas neste jogo.

FONTE: OLIVEIRA; CEDRO (2018).
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ANEXO 6 – O JOGO FANTAN: EXPLORAÇÕES DIDÁTICAS
MATERIAIS:
– Fichas de quatro cores (totalizando 80 fichas)
– Feijões ou pedrinhas
Número de jogadores em cada tabuleiro: 4
MODO DE JOGAR:
– Cada jogador escolhe uma cor e recebe as 20 fichas da cor escolhida;
– Cada jogador aposta a quantidade de fichas que quiser no número que preferir do
tabuleiro (de 0 a 3);
– Os jogadores NÃO podem apostar no mesmo número;
– Um dos jogadores (ou o banqueiro, se houver) apanha um punhado de feijões e
espalha sobre o tabuleiro. Formam-se grupos de 4 feijões;
-- O número de feijões que sobrar indicará o número do tabuleiro que irá ganhar; após
a divisão em grupos de 4 feijões, caso não reste nenhum, o resto é zero e ganha o
apostador do número 4.
– O vencedor de cada rodada ganha de cada um dos outros jogadores o número de
fichas igual ou menor ao total que apostou. Exemplo: Se o jogador vencedor apostou
3 fichas, ele deverá ganhar 3 fichas de cada participante, a não ser que o outro
participante tenha apostado uma quantidade menor do que essa;
– Será vencedor do jogo o jogador que tiver o maior número de fichas e quando um
dos jogadores não tiver mais fichas para apostar.
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TABULEIRO:

FONTE: PANOSSIAN; MOURA (2010).
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ANEXO 7 – SITUAÇÕES DESENCADEADORAS DE APRENDIZAGEM - SDA
UNIDADE 01 – JOGO PEGA-VARETAS
Para a realização desta atividade, serão necessários os seguintes materiais:
• Jogo de varetas, com 31 ou 41 varetas;
• Folha com as regras do jogo;
• Folha para registrar as atividades (pode ser papel sulfite);
• Folha com as tabelas e as atividades.
Instruções:
• Formar grupos com 2 ou 3 alunos para jogar;
• Ler atentamente as regras;
• Registrar na folha a quantidade de varetas de cada cor de cada jogador
do grupo.
1ª ETAPA – Jogo livre – 2 aulas
Esta etapa inicial serve para os alunos se familiarizarem com o jogo pegavaretas. O vencedor será o jogador que tiver a maior quantidade de varetas,
independentemente da cor.
REGRAS
• Serão 2 ou 3 rodadas, dependendo do número de jogadores em cada
grupo. Se forem grupos com 2 alunos, 2 rodadas e, se forem com três
alunos, 3 rodadas. Assim, todos terão a sua vez de soltar as varetas e
iniciar o jogo.
• O jogador mais novo inicia o jogo, e o próximo será o colega que estiver
à sua esquerda. O jogo se movimentará no sentido horário, até que
chegue ao jogador iniciante.
• O objetivo é retirar as varetas uma de cada vez sem movimentar ou
mexer as outras varetas. Caso isso ocorra, o jogador deve soltar a que
se moveu, e a vez será do outro jogador.
• O jogo termina quando todas as varetas forem retiradas.
• Ganha o jogo quem tiver o maior número de varetas.
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Tabela para registrar a atividade da primeira etapa:
Jogadores

Preta

Vermelha

Azul

Verde

Amarela

Qtde. de
varetas

1ª
2ª
3ª
Observação: cada grupo terá a sua própria tabela para marcar a quantidade de
varetas retiradas.
Perguntas:
1) O jogador ganhador é aquele que pegar mais varetas de que cor?
2) O que depende para um jogador ganhar?
3) Que grandezas interferem na pontuação final?
2ª ETAPA – Com pontuação atribuída a cada vareta
Nesta etapa teremos tabelas de pontuação que serão entregues aos alunos
nas folhas de atividades.
REGRAS
•

•

•

•
•

•

Serão 2 ou 3 rodadas, dependendo do número de jogadores em cada
grupo. Se forem grupos com 2 alunos, 2 rodadas e, se forem com três
alunos, 3 rodadas. Assim, todos terão a sua vez de soltar as varetas e
iniciar o jogo.
O jogador mais novo inicia o jogo, e o próximo será o colega que estiver
à sua esquerda. O jogo se movimentará no sentido horário, até que
chegue ao jogador iniciante.
O objetivo é retirar as varetas uma de cada vez, sem movimentar ou
mexer as outras varetas. Caso isso ocorra, o jogador deve soltar a que
se moveu, e a vez será do outro jogador.
Se algum jogador retirar a vareta de cor preta, pode usá-la como apoio
ou instrumento para retirar as outras varetas.
O jogador preencherá a tabela de registro de rodadas de acordo com a
quantidade de varetas de cada cor. Depois fará o cálculo de pontos
observando a pontuação atribuída a cada vareta.
O jogo termina quando todas as varetas forem retiradas.
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•

Ganha o jogo quem tiver a maior pontuação final (somando todas as
pontuações de cada cor).

Tabela de pontuação:
Preto
Vermelho
Azul
Verde
Amarelo

25 pontos
10 pontos
5 pontos
2 pontos
1 ponto
Tabela para registrar a atividade da segunda etapa:

Rodad
a

Jogadore
s

Pret
a

Verme
-lha

Azu
l

Verd
e

Amarel
a

Pontuaçã
o Final
(total)

1ª
2ª
3ª
Observação: cada grupo terá a sua própria tabela para marcar a quantidade de
varetas retiradas e a pontuação final de acordo com cada tabela de pontuação.
Perguntas:
1) Qual o cálculo que realizo para descobrir a pontuação total de cada rodada?
2) Quando mudamos a pontuação da cor, o que acontece com a pontuação
total?
3) Qual seria a pontuação final de um aluno que tivesse retirado 2 varetas
vermelhas, 3 varetas verdes e 4 amarelas, de acordo com a tabela de pontuação?
4) E qual seria essa pontuação final (referente à questão anterior) se utilizasse
a tabela de pontuação abaixo?
5) A pontuação final mudou? Por quê?
6) Se mudarmos ou variarmos o valor da pontuação de cada cor de vareta, o
que acontecerá com a pontuação final?
7) Posso dizer, então, que, se variarmos a pontuação referente à cor de cada
vareta, a pontuação final terá outro valor?
8) Que grandezas interferem na pontuação final?
9) Como representar a pontuação final das seguintes rodadas de determinado
jogador, se não sabemos a pontuação de cada vareta?
10) Represente a pontuação final das seguintes rodadas de determinado
jogador, usando os símbolos indicados.
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FONTE: MARÃES; PANOSSIAN (2018).
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ANEXO 8 – HISTÓRIA VIRTUAL: O PROBLEMA DO ARQUITETO DAS
PIRÂMIDES
Estamos há quatro mil anos. Os escravos estão trabalhando,
carregando pedras para a construção da pirâmide do faraó. Na
tenda do arquiteto Amon Toado, encarregado geral da obra,
chega o chefe do depósito de pedras:
-Mandou-me chamar, senhor?
-Sim, mandei, Tuc Anon. Preciso saber quantas pedras temos
no depósito para levantar a coluna mestra da pirâmide.
-Temos 60, senhor.
-Quantas pedras os escravos já colocaram até hoje?
-12, senhor.
-Com sua permissão, senhor.
Amon Toado virou-se para os seus papiros e pensou:
“Pois é, colocamos já 12 pedras na coluna mestra. Temos, no
depósito, 60 pedras que podem ser usadas nessa coluna.
Acontece que o faraó ainda não se decidiu qual a altura da
pirâmide para que os encarregados da obra fiquem com os
dados registrados e não se confundam. Este é o meu problema:
como vou escrever a altura da coluna, considerando as 12
pedras já colocadas, as 60 pedras do depósito que podem ser
usadas todas, ou não, e a altura, que eu ainda desconheço?
Como escrever isso de forma matemática, quer dizer, da forma
mais simples possível e utilizando a linguagem das quantidades,
isto é, a linguagem numérica?”
Pois é, pessoal, temos aí o problema do arquiteto das pirâmides.
Para a realização da atividade, serão formados grupos com 4 alunos para
discutirem entre eles possíveis soluções. Será entregue a cada aluno uma folha com
a história virtual e espaço para as anotações.
Questões:
1) Quantas pedras os escravos já colocaram?
2) Quantas pedras tem no depósito?
3) Quantas pedras podem ser colocadas?
4) Qual a altura máxima que poderá atingir?
5) A altura pode variar? Quanto?
6) Se chamarmos de x o valor de pedras que tem no depósito, qual será a altura
máxima?
7) Esse valor x de pedras pode variar? Quanto?
8) Se o valor x fosse igual a 36, qual seria a altura da pirâmide?
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9) Se o Faraó quisesse uma pirâmide de altura 68, quantas pedras deveriam
ser colocadas, sabendo-se que 12 pedras já foram colocadas?
10) Determine a altura da pirâmide em cada caso, sabendo que a altura (h) foi
expressa por h = 12 + x, sendo x o número de pedras no depósito:
A) x = 38
B) x = 45
C) x = 60
11) Na questão 10, ao atribuirmos valores para x, número de pedras, o que acontece
com a altura da pirâmide?
12) Determine o número de pedras no total (x), para cada altura (h):
A) h = 47
B) h = 60
C) h = 72
13) Existe uma maneira simbólica de representar essa altura (h) em função do número
de pedras (x)?
FONTE: SOUSA; PANOSSIAN; CEDRO (2014).
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ANEXO 9 – COMPRA E VENDA NA CANTINA
Uma situação do cotidiano do aluno sobre compra e venda na cantina da Escola.
Serão feitos grupos com 3 ou 4 alunos, e cada aluno receberá as folhas de atividades.
A tabela a seguir será usada na maioria das questões:
Produto
Pão de queijo
Esfirra
Chá
Suco
Bombom

Preço (R$)
1,50
2,50
2,00
2,00
2,00

1ª Etapa – 4 aulas
Os alunos responderão algumas questões:
1) Escreva o valor gasto em cada situação a seguir se um aluno comprasse:
A) Um pão de queijo e um chá.
B) Uma esfirra e um suco.
C) Uma esfirra, um suco, um bombom.
D)Três pães de queijo, um chá, um suco, dois bombons.
E) Duas esfirras, um suco e três bombons.
2) O que um aluno poderia comprar na cantina da escola se tivesse:
A) R$ 10,00
B) R$ 15,00
C) R$ 20,00
3) Complete as tabelas abaixo:
A)
Pão de
queijo
1
2
3
4
5
p

Preço (R$)
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B)
Esfirra
1
2
3
4
e

Suco
1
2
3
4
s

Valor pago (R$)

C)
Pão de queijo
1
3
4
p

Chá
1
2

Valor pago (R$)
7,00
13,50

4
c

D)
Esfirra
2

Chá
2

5
e

5
c

4) Quais grandezas estão envolvidas nessas tabelas?
5) O que está variando nessas tabelas?

Valor pago (R$)
11,00
14,00
18,50
27,00
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ANEXO 10 – NUMERALIZANDO O DESCONHECIDO

Estamos há quatro mil anos. Os escravos estão trabalhando, carregando pedras para
a construção da pirâmide do faraó. Na tenda do arquiteto Amon Toado, encarregado
geral da obra, chega o chefe do depósito de pedras:
- Mandou-me chamar, senhor?
- Sim, mandei, Tuc Anon. Preciso saber quantas pedras temos no depósito para
levantar a coluna mestra da pirâmide.
- Temos 60, senhor.
- Quantas pedras os escravos já colocaram até hoje?
- 12, senhor.
- Tudo bem, Tuc Anon, pode ir embora.
- Com sua permissão, senhor.
Amon Toado virou-se para os seus papiros e pensou:
- “Pois é, colocamos já 12 pedras na coluna mestra. Temos, no depósito, 60 pedras
que podem ser usadas nessa coluna. Acontece que o faraó ainda não se decidiu qual
a altura da pirâmide. Dessa forma não posso indicar quantas pedras no total terá a
coluna mestra. Porém eu preciso deixar escrito aqui no projeto a altura da pirâmide
para que os encarregados da obra fiquem com os dados registrados e não se
confundam. Este é o meu problema: como vou escrever a altura da coluna,
considerando as 12 pedras já colocadas, as 60 pedras do depósito que podem ser
usadas todas ou não, e a altura que eu ainda desconheço? Como vou escrever isso
de forma matemática, quer dizer, da forma mais simples possível e utilizando a
linguagem das quantidades, isto é, a linguagem numérica?”
Pois é, pessoal, temos aí o problema do arquiteto das pirâmides.
FONTE: SOUSA, PANOSSIAN, CEDRO (2014).

