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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente projeto tem como objetivo construir um entendimento teórico da 

perspectiva lógico-histórica de Davidov para o desenvolvimento Atividades Orientadoras de 

Ensino (AOE), para então investigar: suas potencialidades na compreensão mais significativa 

do conhecimento matemático; as elaborações conceituais produzidas por professores e 

estudantes da educação básica, quando os conceitos matemáticos são desenvolvidos sob essa 

óptica. 

Esse projeto nasce junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Ciência 

(GEPHC)1 e está subdividido em cinco subprojetos associados a cinco estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática, nos quais cada um deles irá investigar um dos seguintes 

conceitos: Número, Função, Continuidade, Geometria e Trigonometria. Esses conceitos serão 

trabalhados dentro dos pressupostos teóricos apresentados a seguir.  

O prazo previsto para o desenvolvimento dessa proposta é de dois anos. Em uma 

primeira etapa – com duração de um ano – será realizada pelos bolsistas uma “investigação de 

natureza teórica com o intuito de desenvolver e consolidar conceitos/conhecimentos 

fundamentais” para a pesquisa e para o seu andamento no curso. Em uma segunda etapa dessa 

proposta, será realizada a investigação do desenvolvimento de sequências didáticas 

organizadas a partir de atividades orientadoras de ensino estruturadas sob a perspectiva 

lógico-histórica. 

Tais sequências didáticas serão desenvolvidas em Escolas de Educação Básica de 

Lavras com a expectativa identifica-las como práticas de intervenção pedagógica que podem 

contribuir para minimizar os problemas de ensino e aprendizagem da Matemática – 

identificados nas escolas por meio diferentes instrumentos de avaliação – e para a elevação da 

qualidade das escolas públicas de Lavras. 

 Frente a essa síntese e considerações iniciais, entendemos que esse projeto atende a 

três das seis diretrizes estabelecidas no Edital PRG nº/22/2013/PRG/UFLA (III, IV e IV). 

 

                                                           
1 O GEPHC é liderado pelos professores José Antônio Araújo Andrade e Iraziet da Cunha Charret – 
respectivamente das áreas de Matemática e Física do DEX/UFLA – e tem como membros estudantes das 
Licenciaturas em Física e Matemática. Futuramente, a partir de agosto de 2013, serão agregados estudantes do 
Mestrado Profissional de Ensino de Física. Vale ressaltar a importância do surgimento do GEPHC para o 
estabelecimento de um debate contínuo das pesquisas que serão desenvolvidas e a possibilidade de 
fortalecimento do grupo por meio do apoio institucional gerado e explicitado nesse edital. 
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2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA2 
 
Atualmente temos nos deparado com grandes desafios para se trabalhar com a 

Matemática escolar, pois esta por vezes é vista como algo inútil, sem grandes aplicações no 

dia a dia por parte de muitos estudantes. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 

Matemática do Ensino Fundamental nos mostram que, apesar da escola ser o ambiente para 

potencializar o aprendizado e a construção do conhecimento, o que se tem buscado é uma 

aprendizagem em Matemática pelo caminho da reprodução de procedimentos e um acúmulo 

de informações, onde as atividades são desenvolvidas em contextos pouco significativos e por 

vezes de forma superficial. 

Assim, buscar novas metodologias, novas alternativas que contribuam para sanar tais 

deficiências no ensino e aprendizagem de Matemática tem sido o objetivo de muitos 

pesquisadores no campo da Educação Matemática. Mas apesar de todos os esforços feitos 

neste sentido, quando se trata da prática em sala de aula, podemos perceber que a implantação 

de novas metodologias ou alguma mudança na postura dos professores, com relação a 

algumas práticas mais tradicionais e cristalizadas, não ocorre de forma rápida, pois esta 

mudança ainda não foi incorporada por muitos, talvez até mesmo por desconhecimento de tais 

propostas. 

Ao trabalhar a Matemática a partir destas práticas mais tradicionais, a mesma pode 

adquirir uma tonalidade de uma ciência estática, como um conjunto de conhecimentos prontos 

e acabados, não passíveis de serem discutidos. Mas a Matemática surgiu das necessidades da 

vida cotidiana e como nos apontam os PCN, “converteu-se em um imenso sistema de variadas 

e extensas disciplinas. Como as demais ciências, reflete as leis sociais e serve de poderoso 

instrumento para o conhecimento do mundo e da natureza” (p. 23). Deste modo, a Matemática 

tem uma grande importância para o homem, ela está em movimento, tem a fluência, a 

interdependência entre os conceitos, tem uma história e um desenvolvimento como 

construção humana. Assim, é importante que se desenvolva uma prática pedagógica que leve 

isso em consideração, na qual o estudante possa reconhecer a Matemática como algo além de 

simplesmente efetuar cálculos, algo importante para a sua própria formação.  

Ao estudar a Matemática acreditamos que um conceito só fica bem compreendido quando se 

entende o seu significado, aquilo que ele representa. Por isso, compreender o seu processo de 

construção, o seu desenvolvimento, a partir da necessidade pela qual se deu o seu surgimento, 

                                                           
2
 Autoria da fundamentação teórica: Rodrigo Ferreira de Abreu. Co-autoria: José Antônio Araújo Andrade. 
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os elementos que são estruturantes dos conceitos, pode atribuir mais sentido a estes por parte 

de quem está aprendendo. 

Observando a História da Matemática, podemos perceber que os conceitos 

matemáticos surgiram em diferentes épocas e sociedades, em função de uma necessidade 

prática ou cultural, ou ainda devido a uma curiosidade humana e, ao longo do tempo com o 

seu desenvolvimento, sofreram mudanças. Deste modo, todos os conceitos têm uma história, a 

história da sua formação. 

Esses conceitos, no entanto, não nascem prontos, estruturados e formalizados. Existe 

por trás dessa história um desencadeamento lógico pelo qual os conceitos foram se 

desenvolvendo e concretizando, e desta maneira, estruturando os conhecimentos adquiridos 

até então. A partir disso, entendemos que não há como dissociar o desenvolvimento lógico do 

histórico de um conceito, pois eles crescem juntos e interdependentes e a esse movimento, a 

essa dialética, denomina-se de lógico-histórico do conceito (SOUSA, 2004).  

Quando pensamos no lógico-histórico do conceito, podemos relacionar o seu processo 

de apropriação com o seu movimento de constituir-se teórico. Esse processo não se dá de 

forma estática, pois se delineia aí um trajeto em que podemos nos deparar com incômodos, 

dúvidas e incertezas, e isso é o que instiga a uma busca por uma melhor compreensão do 

conceito, e assim possam ocorrer novas descobertas, possibilitando que ele seja moldado, 

(re)elaborado, a fim de se obter uma efetiva apropriação. 

Sousa (2004) ao fazer o estudo do conceito a partir da perspectiva lógico-histórica 

considera três tipos de pensamento: empírico-discursivo, flexível e teórico. O primeiro é mais 

sensorial e considera apenas os aspectos externos do objeto. Já o pensamento teórico é mais 

organizado formalmente e o pensamento flexível é o elo entre as outras duas formas de 

pensamento, uma vez que ele preenche um vazio conceitual que existe entre os dois. 

 Ainda de acordo com Sousa (2004), não podemos considerar apenas as extremidades 

formais dos pensamentos empírico-discursivo e teórico, mas temos que considerar o processo 

lógico-histórico do movimento do pensamento, da fluência elaborada nas abstrações nesta 

caminhada, no processo dialético de constituir-se teórico, uma vez que o conhecimento 

científico é mutável e não estático. 

Como o pensamento flexível é o elo entre o pensamento empírico-discursivo e o 

pensamento teórico, então ele contém esse movimento lógico-histórico e, segundo essa 

autora, é aí aonde se fundamentam os conceitos, contém a lógica, a história, as abstrações, as 

formalizações do pensar humano no processo de tornar-se humano pelo conhecimento. O 

pensamento flexível contém as dúvidas, incertezas, o impasse, a busca pela construção e 
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compreensão do conceito, ele sai do pensamento empírico-discursivo, encontra obstáculos, 

dificuldades, busca alternativas, encontra soluções, faz abstrações e chega ao pensamento 

teórico.  

Para a autora, o pensamento flexível contém os nexos conceituais ou internos, pois 

estes contêm a lógica, a história, as abstrações, o movimento de constituir-se teórico. Nos 

nexos conceituais consideram-se os aspectos mais internos do conceito, que foram se 

desenvolvendo dentro de um percurso histórico e sob um desencadeamento lógico até chegar 

a uma definição formal. Os nexos conceituais são as estruturas fundamentadoras dos 

conceitos, enquanto que os nexos externos consideram apenas os elementos perceptíveis do 

conceito, ficam por conta da linguagem. São formais. Exemplo disso é a classificação dos 

ângulos em retos, agudos e obtusos, quando também pode se pensar em equilíbrio ou projeção 

por exemplo. 

Ao olhar para um conceito, não podemos pensá-lo relacionando-o apenas à presença 

física do objeto ou a sua representação, pois o cerne do conceito não está em poder manipular 

ou desenhar o objeto, mas sim, no entendimento daquilo que ele carrega consigo, dos aspectos 

internos intrínsecos a ele, ou seja, os seus nexos conceituais. 

A partir desses pressupostos, nos interessa investigar um conjunto de conceitos 

matemáticos – Número, Função, Limite/Continuidade, Geometria e Trigonometria – 

estruturados em Atividades Orientadoras de Ensino. Moura (2001, p. 155) nos diz que nessas 

atividades, o aluno deve se sentir como agente de todo o processo e que a “atividade 

orientadora de ensino é aquela que se estrutura de modo a permitir que os sujeitos interajam 

mediados por um conteúdo negociando significados, com o objetivo de solucionar 

coletivamente uma situação problema”. A partir disso acreditamos que possibilitar aos 

estudantes vivenciar situações que os permitam buscar compreender o desenvolvimento do 

conceito através dessas atividades, tais conceitos possam ser mais significativos e tenha um 

aprendizado mais efetivo. 

Considerando a relevância desses conceitos, optamos por investigar como os 

estudantes da Educação Básica os compreendem sob o olhar da perspectiva lógico-histórica, 

orientando-se pela seguinte questão: Que elaborações certos grupos de estudantes da 

Educação Básica produzem sobre determinados conceitos matemáticos desenvolvidos a 

partir da exploração de seus Nexos Conceituais em Atividades Orientadoras de Ensino? 

Tomamos como referência o termo “elaborações”, inspirados nas ideias de Cunha 

(2008, p. 2) e Lanner de Moura (2001). As autoras entendem por elaborações as 

manifestações do pensamento sobre os conceitos, apresentadas seja de forma oral ou escrita. 
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3. METODOLOGIA 
 

A pesquisa será de cunho qualitativo, que segue um caminho distinto dos meios 

quantitativos. De acordo com Neves (1996, p. 1): 

Enquanto estudos quantitativos geralmente procuram seguir com rigor um 
plano previamente estabelecido (baseado em hipóteses claramente indicadas 
e variáveis que são objeto de definição operacional), a pesquisa qualitativa 
costuma ser direcionada, ao longo de seu desenvolvimento; além disso, não 
busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não emprega instrumental 
estatístico para análise dos dados; seu foco de interesse é amplo e parte de 
uma perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Dela 
faz parte a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo 
do pesquisador com a situação objeto de estudo. Nas pesquisas qualitativas, 
é frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a 
perspectiva dos participantes da situação estudada e, a partir, daí situe sua 
interpretação dos fenômenos estudados. 

 

Conforme anunciado na Introdução desse projeto, a pesquisa é composta por cinco 

subprojetos que seguem a mesma orientação metodológica. 

A primeira parte de nossa pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica sobre a 

temática geral do projeto e também das temáticas de cada subprojeto. Nesse processo, 

pretende-se construir um entendimento consistente dos principais constructos teóricos que 

constituem a perspectiva histórico-cultural que sustenta a pesquisa – Sousa (2004), Davydov 

(1982), Rezende (2010) e Cunha (2008). Em um segundo momento, o intuito é estabelecer e 

compreender os nexos conceituais de:  

• Número, baseando-se na Parte I da obra de Caraça (1984), em Ifrah (2001) e no 

primeiro capítulo de Karlson (1961). 

• Função, a partir do estudo da segunda parte da obra de Caraça (1984) e do segundo 

capítulo de Karlson (1961). 

• Limite/continuidade, a partir do estudo minucioso da terceira parte do livro de Caraça 

(1984), do segundo capítulo de Karlson (1961) e Guillen (1987). 

• Geometria, fundamentando-se em Serres (1989), Gerdes (1981), Barker (1976), 

Hogben (1970) e Caraça (1950) para a análise do desenvolvimento do pensamento 

geométrico.  

• Trigonometria, fundamentando-se Hogben (1952; 1970) e Serres (1989). A 

interferência da tecnologia nas novas gerações é evidente. Com isso, as ferramentas 

tecnológicas podem ser bem utilizadas na elaboração de Atividades de Ensino, através de 

vídeos, jogos e simuladores, permitindo ao aluno constatar visualmente diversas 
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propriedades matemáticas e facilitando o aprendizado do real significado do que esta sendo 

ensinado. Isso é muito útil na Trigonometria, por ser uma das áreas da matemática que exige 

grande abstração na sua aprendizagem. É importante que o professor aprenda a utilizar as 

ferramentas tecnológicas, para que se sinta preparado e não as use apenas como uma troca 

do lápis e papel. 

 

O terceiro momento contará com a produção de atividades de ensino que explorem os 

conceitos apontados. Essas atividades serão aplicadas em aulas de Matemática regulares ou 

oficinas em escolas públicas, com o intuito de analisar suas potencialidades na compreensão 

dos conceitos abordados por meio de seus nexos conceituais. 

 Para a coleta de dados nos diferentes subprojetos, serão utilizados como instrumentos: 

o diário de campo, gravador de áudio e os registros elaborados pelos estudantes. 

O diário de campo contém as percepções imediatas do pesquisador no momento da 

pesquisa. De acordo com Lima et. al (2007, p.99), ele deve ser utilizado de modo a “garantir a 

maior sistematização e detalhamento possível de todas as situações ocorridas no dia e das 

entrelinhas nas falas dos sujeitos durante a intervenção”. O diário de campo, porém vem 

carregado das emoções do momento, as experiências, a subjetividade do pesquisador. Assim, 

a utilização de outros instrumentos como os registros elaborados pelos estudantes e as 

gravações de áudio constituem-se importantes ferramentas , pois “é através da comunicação 

oral e escrita que os alunos dão sentido ao conhecimento matemático que vai sendo 

construído” (PONTE, 1997, p.2).  Deste modo, a utilização destes instrumentos nos permite 

fazer uma análise em momentos e pontos de vista distintos, o que contribui para que 

possamos manter a fidelidade dos resultados desta pesquisa. 

A análise dos dados obtidos será pautada com base na Análise de Conteúdo. A partir 

da problema norteador desse projeto e dos problemas específicos, definidos em cada 

subprojeto, daquilo que constitui o seu corpus provisório, “há a possibilidade de no decorrer 

da investigação, trazer novos instrumentos susceptíveis, que favoreçam novas interpretações 

ou uma melhor compreensão do conteúdo que está sendo analisado” (ANDRADE, 2012, p. 

94). No nosso caso, isso se aplica ao diário de campo, os registros elaborados pelos estudantes 

e as gravações de áudio. 

De acordo com Franco (2007, p. 19), o ponto de partida da análise de conteúdo “é a 

mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 

diretamente provocada”. Essa autora nos traz ainda a definição dada por Bardin (1977) com 

relação à análise de conteúdo em que nos diz que: “A análise de conteúdo pode ser 
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considerada como um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (p. 24). 

Franco (2007, p. 25) nos alerta, que apenas a descrição das características das 

mensagens, pouco contribui para a compreensão das características de quem as produz. Mas 

quando as submetemos à indagação sobre os efeitos ou as causas da mensagem, a Análise de 

Conteúdo cresce em significado e assim, exige uma maior abordagem teórica. 

A autora nos diz que a finalidade da análise de conteúdo é produzir inferências. Isso é 

o que confere a esse procedimento relevância teórica uma vez que há de se fazer 

comparações. Assim a análise de conteúdo implica em fazer comparações, uma vez que “Um 

dado sobre o conteúdo de uma mensagem (escrita, falada e/ou figurativa) é sem sentido até 

que seja relacionado a outros dados. O vínculo entre eles é representado por alguma forma de 

teoria” (FRANCO, 2007, p. 30). 

A inferência é mostrada pela autora, como um processo intermediário que permite a 

passagem da etapa da descrição (que é a enumeração das características do texto, resumida 

após um tratamento inicial), para a etapa da interpretação (que é a significação concedida a 

essas características). 

A partir dos objetivos de cada pesquisa do referencial teórico delineado, o pesquisador 

precisa definir as Unidades de Análise.  Neste sentido, temos as unidades de contexto que, de 

acordo com Franco (2007), “podem ser consideradas como “pano de fundo” que imprime 

significado às Unidades de Análise” (p. 46). Elas podem ser obtidas através do recurso a 

dados que explicitem a caracterização dos informantes, suas condições de subsistência, as 

suas inserções em grupos sociais diversificados, etc. A autora nos diz ainda, que a Unidade de 

Contexto é a parte mais ampla do conteúdo a ser analisado, mas é indispensável para a 

necessária análise e interpretação dos dados textos a serem codificados e, principalmente para 

que se possa estabelecer a diferenciação necessária dos conceitos de “sentido” e “significado”, 

os quais devem ser consistentemente respeitados, quando da análise e interpretação das 

mensagens disponíveis (p. 47). 

Bardin (2008, p.43) apud Andrade (2012, p. 95-96), nos diz que isso se trata de 

estabelecer de maneira consciente ou não, uma correspondência entre as estruturas semântica 

ou linguística e as estruturas psicológicas ou sociológicas dos enunciados: “Não se trata de 

atravessar significantes, para atingir significados, à semelhança da decifração normal, mas 

atingir através de significantes, ou de significados (manipulados), outros significados‘ de 

natureza psicológica, sociológica, política, histórica, etc.”. 
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Tendo as unidades de análise definidas, torna-se necessário estabelecer categorias de 

análise. “A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos” (FRANCO, 2007, p. 59).  

As categorias de análise podem ser de acordo com Franco (2007), criadas a priori e 

podem não ser definidas a priori. No primeiro caso, as categorias e seus indicadores são pré-

determinados em função da busca de uma resposta específica do investigador. Já no segundo, 

as categorias “emergem da “fala”, do discurso, do conteúdo das respostas e implicam 

constante ida e volta do material de análise à teoria” (p. 61). As categorias vão sendo criadas à 

medida que surgem nas respostas e depois são interpretadas utilizando as teorias explicativas. 

Assim, neste trabalho faremos as categorizações à medida que os dados coletados 

forem analisados, pois queremos observar as formas de pensamento desenvolvidas pelos 

estudantes durante as AOE, como eles constroem o seu raciocínio. Franco (2007, p. 62), nos 

aponta que ao criar categorias a priori, a tendência é levar a uma simplificação, a uma 

fragmentação do conteúdo manifesto. O pesquisador por vezes, “se vê induzido a imprimir 

uma “camisa de força” na fala dos respondentes, procurando indícios daqui e dali para 

classificar as respostas em seu sistema categórico” (idem). 

Temos a intenção de através das AOE possibilitar aos sujeitos da pesquisa elaborar 

formas de pensamento que os permitam estabelecer relações, compreender e utilizar os 

elementos que estruturam os conceitos abordados, ou seja, os nexos conceituais.  

A proposta é selecionar uma classe e poder trabalhar com os estudantes em grupos, 

utilizando as AOE estruturadas a partir da perspectiva lógico-histórica, que tragam situações 

problemas, onde os estudantes se sintam instigados, incomodados e busquem encontrar a 

solução para os problemas. Acreditamos que possibilitar aos estudantes trabalhar desta 

maneira é importante, pois podem refletir discutir entre si, elaborar ideias e tentar tirar as suas 

conclusões. Assim de acordo com as falas de Van de Walle (2009), acreditamos que “a 

aprendizagem é enriquecida em salas de aula onde se exige que os alunos avaliem suas 

próprias ideias e as de outros, sejam encorajados a fazer conjecturas matemáticas e a testá-las, 

e desenvolvam suas habilidades de raciocínio.” (p. 21). 

Trabalhar com as AOE a partir dessa perspectiva, explorando os nexos conceituais de 

cada conceito que se propõe investigar, não significa que devamos necessariamente, retratar 

exatamente a sua história de surgimento e formação. Concordamos com Sousa (2004) que 

essa busca se consiste em possibilitar aos estudantes compreender como se deu o movimento 

do pensamento que chegou à formalização teórica dos conceitos, colocando-os em situações 
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que os permitam elaborar formas de pensamento, para a estruturação do conceito de forma 

semelhante à sua história. 

Nossa intencionalidade é que os estudantes possam compreender os conceitos a partir 

dos seus nexos conceituais, observando a interdependência entre eles, o processo de 

construção dos conceitos, permitindo assim, que estes se tornem mais significativos e haja em 

sua totalidade, ou em grande parte, a apropriação dos mesmos. 

Para as atividades orientadoras de ensino, utilizaremos como aporte teórico os 

trabalhos de Leontiev (1983) e Moura (2001). Vale destacar que outros trabalhos podem ser 

utilizados nessa investigação, mas optamos por mencionar apenas os autores que são centrais 

nesse processo.  

Por fim, pretendemos avaliar os resultados alcançados a partir do processo de 

investigação como um todo. Esperamos com isso, apresentar o trabalho em algum evento da 

área de ensino de matemática e publicar um artigo ou livro tratando dessa temática. 

 

3.1. Sistema de acompanhamento e apoio dos bolsistas no curso 

 
Será observada a participação do bolsista no ProMeC – para os casos em que essa 

participação de aplica – e nos outros sistemas de apoio ao estudante, conforme o desempenho 

nas disciplinas. Todas as avaliações das disciplinas serão monitoradas para que se possa 

procurar alternativas de superação das dificuldades detectadas.  
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